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، الذي وقف مؤازرًا آاظم عويز الهاشمي الدآتورميد آلية اآلداب، اتوجه بالشكر إلى السيد ع
التي آانت ترفدني  الدآتورة سهيلة مزبانقبولي فذلل الصعاب وفتح امامي السبل، والى األستاذة 

  ...فجزاهما اهللا الف خير ...بالنصح واألرشاد 
الدآتور حاآم حبيب ألول وال يسعني اال ان اتقدم بجزيل شكري ووافر تقديري ألستاذي ومعلمي ا

لموافقته على األشراف على اعداد هذا البحث ، ولما ابداه لي من " السراج المنير " الكريطي
  ...توجيهات سديدة على رغم من مشاغله وضيق وقته، وفقه اهللا وابقاه في سماء العلم نجمًا المعًا

، فهو من  حسين علي الصغيراألستاذ الدآتور محمدآما اتوجه بالشكر والعرفان إلى العالمة 
آزرني وعمق فيَّ حب البالغة العربية، فضًال عما اوالني به من آرم خلقه ورصانة علمه الكثير، 

  ...أطال اهللا في عمره...ولما بذله من جهد آبير ووقت غير محدود، وتوجيهات علمية دقيقة
 لما ابداه لي ر عبد األمير هانيعبد الجباآما اتفضل بالشكر والتقدير الى استاذي ومعلمي الدآتور 

  .فجراه اهللا عني افضل جزاء المحسنين... من مالحظات قيمة
وأخّص بالشكر آل من وقف معي بالنصح واألرشاد والرأي واالسناد، من زمالئي في الدراسات 

عبد الحسن جدوع وعبد علي حسن ، والزميلين مديحة خضيرالعليا، واخّص بالذآر الزميلة 
  .ناعور
كر الدراسات العليا في آلية اآلداب، والقائمين على المكتبة المرآزية ومكتبة آلية اآلداب واش

  .ومكتبة اإلمام الحكيم العامة ومكتبة اإلمام أمير المؤمنين العامة فجزاهم اهللا خيرًا 
عالء الدين، بهاء الدين، وفاء، رغداء، رنا، (وجزيل الشكر إلى آل من وقف معي من أسرتي

  ).روان، مروةنداء، م
 .واهللا الموفق للصواب والهادي إلى الخير وهو حسبي عليه توآلت واليه ُأنيب
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  التمهيد
  

  مدخل الى األداء البياني
  

الى   بحانه وتع ه س ان بقول م البي ة عل د أهمي ريم ليؤآ رآن الك اء الق َساَن [ج َق اِإلن ُه ا()َخَل اَنَعلََّم ه )١(]ْلَبَي  ((، فب
ه،                     ات نبي ه من آي ه وجعل ا من اآلئ ّده اهللا علين د ع ق، وق ة الخالئ ى معرف تستخرج الحقائق ويتوصل إل

 من افصح العرب بيانًا، واطلقهم بالخير لسانًا، وادالهم بحجة وانطقهم بحكمه، وانظمهم بخطبه، ووصفه عز           �فكان  
سحرًا وان من      ((قوله  �وقد روي عنه  )٢()٤٤-النحل]( َما ُنزَِّل ِإَلْيِهمْ   ِلُتَبيَِّن ِللنَّاسِ [: وجل بالبيان فقال   ان ل ان من البي

سمع                         )٣())الشعر لحكمة  ه ي دو وآان ان، فيب سامع ينبهر بحسن البي ان ال سامعين فك اثير في ال ان في الت ة البي ، ليؤآد أهمي
  .سحرًا

ام، ضمن اق              المعنى الع ان ب د       ومن ثم وردت تعريفات، بحثت علم البي ديع فق اٍن وب سام البالغة األخرى من مع
  .نظر إليه بوصفه صفة جمالية ويكون في المعنى الجليل والعبارات المؤثرة التي تتوجه إلى العقل والخيال معًا

سامع               ((: ويمكن ان يكون الجاحظ اول من تكلم عن البيان بقوله          ل وال ي يجري القائ ة الت  الن مدار االمر والغاي
ذا  . )٤())االفهام، فبأي شيء بلغت االفهام وأوضحت عن المعنى فذلك هو البيان في ذلك الموضع  انما هو الفهم و    وعلىه

اهر      د الق و عب ان ه م البي ن وضع أصول وأسس عل ر ان م احظ، غي ات الج ى مؤلف ة إل رد اصول المباحث البالغي ت
ى جن         ((: الجرجاني، اذ قال   ًا واحل سق فرع ًا هو أرسخ اصًال وأب رى علم ور     انك ال ت ًا وأن رم نتاج ى واعذب وردًا واآ

  .)٥())سراجًا من علم البيان
اء البالغة         ه علم ة،                   )6(علم البيان آما يعرف صّور مختلف اني ب ر عن المع ى التعبي ه عل ستعين ب ذي ن ن ال ، هو الف

ه            -المرسل والعقلي -بأقسامه االربعة، التشبيه والمجاز      ذي يرمي إلي ة، والهدف ال م - واالستعارة والكناي ان عل  هو  - البي
وة األداء      ة، وق ة والوضوح، وضوح الدالل ى          . االبان و بمعن ًا، فه ان لغوي ى البي ذا اليختلف عن معن االفصاح  ((وهو به

  .)٧())والبين الفصيح...والظهور والكشف وااليضاح 
ك هي األ  ((مادة البيان المتمثلة في التشبيه والمجاز واالستعارة والكناية وهي       رى   البالغة بعينها، وتل صول الكب

  .)٨())والينابيع األولى لفن القول، فيها يتقّوم الجهد البالغي الموروث، وعليها تدور رحى البالغة العربية
ا                             در م اس، وبق ى الن ا إل يلة اعالنه نن صاحبها في وس م يتف وآما يبدو ان الفكرة البيانية تتنامى في ذهن قائلها ث

سا          رة ومستوى ال ر          يكون التوافق بين مدلول الفك ك تكون غامضة وغي ة وبخالف ذل رة واضحة ومقبول مع تكون الفك
ًا ان األداء                  . مفيدة ا علم فاالسلوب البياني يمثل طريقة خاصة من طرق التعبير عن الذات، وتصوير مشاعرها وافكاره

ؤذن في ال                  ((البياني الياتي أي شخص      وصول  ثم ما آل فكر يهتدي إلى وجه الكشف عما اشتمل عليه، وال آل خاطر ي
  .)٩())اليه، فما آل احد يفلح في شق الصدفة ويكون في ذلك من اهل المعرفة

د                            ؤثرة سواء عن ة م اليب ابداعي ا بأس رة عنه شعورية، ومعب ة ال اني ممتزجة مع التجرب ترد عناصر األداء البي

                                                 
  .٣،٤/ سورة الرحمن) ١(
  .٣٢: احكام صنعة الكالم) ٢(
  ٣٤٩/ ١: البيان والتبيين: ، ظ٢٨٢/ ٥: التاج الجامع لألصول في احاديث الرسول) ٣(
  .١/٧٦: يان والتبيينالب) ٤(
  .٤:دالئل االعجاز) ٥(
  .٢٣٦، ٢٣٥: التلخيص في علوم البالغة: ظ) ٦(
  ".بان"مادة : لسان العرب) ٧(
  .٢٧: اصول البيان العربي) ٨(
  .١٢٨: اسرار البالغة) ٩(



  .الشاعر او الكاتب
ات صياغة        وقد عدت الفنون البيانية اآثر قدرة على الكشف عما في االلفاظ من امكانا             ى وفق عالق ت آامنة عل

  .خاصة، يحددها نوع الفن البياني
دهم، فهي              ون             ((والخطابة فن اصيل عند العرب اصالة الفصاحة والبيان عن د أنسب الفن ذي يع ن الكالمي ال  الف

ل ال      ى العم دفعان إل ذين ي أثير الل اع والت وتي االقن ين ق ع ب ي تجم ًا، وه ًا عملي ّد فن ذلك تع وة االرادة، ول ملق ، )١٠())حاس
ق          ا بطري راد تثبيته ي ي ياء الت ت االش اع وتثبي صديق واالقن ي الت أثير ف ا ت ي له ياء الت ع األش ستعمل جمي ب ي فالخطي

  .)١١(الخطابة
ستملحة                      ة م ة وآناي تعارة جميل غ واس شبيه بلي ان من ت ون البي ة بفن ة في العصر الجاهلي حافل لقد آانت الخطاب

ون البيا   ذه الفن ل ه ستظرف، وآ از م ّد    ومج د ع وًا، فق أتي عف ت ت ة آان ة،   ((ني ا الدرب ع، وعموده ة الطب رأس الخطاب
اظ               ر االلف ا تخي ا األعراب، وبهاؤه ة الكالم، وحليه ارة            )١٢())وجناحاها رواي ى اث ، ألن االسلوب الخطابي في حاجة إل

ى   الشعور، وألن الوضوح وحده اليكفي فالوضوح يكفل االقناع، اما قوة االسلوب فيكفل االستمالة               سامعين إل وتوجيه ال
أثير  وة والت ن الق اهلي ذات حظ م ي العصر الج ة ف د آانت الخطاب ه فق ب، وعلي صده الخطي ذي يق د أدى . الهدف ال وق

ة               تدوينها في القرن الثاني إلى ضياع آثير منها، ولكن ما وصل منها يدل داللة بينة على ما آانت عليه الخطابة الجاهلي
ستعملونها               فقد آان لها  . من رقي وأزدهار   انوا ي  شأن عظيم، فتعددت مناسباتها وتنوعت اغراضها وموضوعاتها، اذ آ

  .)١٣(في منافراتهم ومنازعاتهم وفي النصح واالرشاد وفي الحث على القتال وفي مناسباتهم االجتماعية
دما جاء االسالم وأصبحت حا                    د العرب في العصر الجاهلي، ولكن بع شعر عن جة   آانت الخطابة تأتي بعد ال

  .، لما اشتهروا به من الفصاحة ووضوح الداللة والبيان عما في انفسهم)١٤(المسلمين إلى الخطابة أآثر
ومن بين أنواع الخطابة التي عرفت في العصر الجاهلي خطبة الحرب فهي تبعث العزيمة في نفوس الفرسان،                  

ارة ال  وت فالعب وين الم ة وته صر، وبث الثق شيرهم بالن تهم وتب اء حماس ي  واذآ ره ف ا تثي يمهم بم دهم أو تق د تقع ة ق بليغ
ان      ة آ خواطرهم من همة، علمًا ان الخطب الحربية اليالئمها اال االرتجال، وحيثما آانت اثارة واستمالة وعاطفة متدفق
االرتجال وسيلة الخطيب، بقوة عاطفته وحماسته إلى دعوته، فسرعان ماتمتزج  نفوس السامعين بنفسه وتندفع الوجهة                

  .يريدهاالتي 
فالخطابة فن جاهلي زاده االسالم رونقًا وبالغة وارتقاءًا نظرًا لجاحة المسلمين اليها، فقد اصبحت آل خطبة عبارة 

  عن قطعة بالغية بجانب آونها نثرًا سياسيًا ومعالجة تربوية واخالقية وتثقيفية

اد                ى زي ا أدى إل اع، مم اد واالقن رآن في االرش وس،      ولمجاراة الخطباء أسلوب الق ًا في النف وة ووقع ة ق ة الخطاب
م ي . )١٥(ألستنهاضهم الهم ا ف ل م ر، وآ صدق، والحق، والخي ة، وال اني الحكم ضمنون خطبهم مع اء ي ذ الخطب د اخ فق

  .االسالم من معاٍن سامية وجليلة
ان           �آان أول الخطباء في عصر صدر االسالم الرسول محمد           فقد جاءت خطبه على مجرى من البالغة والبي

و              . لعبارة ومتانة السبك، والداللة على المعنى     وقوة ا  انون مرسوم فه ة أو ق دة مكتوب ى قاع يعرف  �لم يرجع الرسول إل
  .)١٦(مواقع القول ومرامي الكالم على هدى من فطره

فقد آانت على جانب رفيع من البالغة والفحولة البيانية، وبدت االلفاظ في خدمة المعاني والمبادئ السامية، وعليه 

  .الخطبة حينئذ اقرب إلى الحياة الواقعية من الخطب الجاهليةاصبحت 
                                                 

  .٢٣:االسلوب) ١٠(
  .٦:تلخيص الخطابة: ظ) ١١(
  .١/٤٤: البيان والتبيين) ١٢(
، ٣٦٥، ٣٥٥، ٣٥١، ٣٥٠، ٣٤١، ٣٠٩، ٣٠٨، ٢٧٣، ١١٦، ١/٥٣: ، البيان والتبيين١/١٠٩١: تاريخ الطبري: ظ) ١٣(

  .٧٠، ١٥/١٥: ، االغاني٤/٥٩: العقد الفريد
 آان الشاعر ارفع قدرًا من الخطيب، وهم إليه أحوج، لردِّه مآثرهم عليهم وتذآيرهم بأيامهم، فلما آثر الشعراء وآثر (() ١٤(

  .٤/٨٣: البيان والتبيين)) الشاعر الشعر صار الخطيب اعظم قدرًا من
  .٤١: الخطابة العربية في عصرها الذهبي: ظ) ١٥(
  .١٠:الخطب والمواعظ: ظ) ١٦(



ول     ه الرس ذي نهج نهج ال د الم ا بع ذت الخطب فيم د اتخ د   �وق د والتمجي دئها بالتحمي ن ب ة م اء الخطب ي بن ف
  .)١٧(والتوشيح بآي القرآن الكريم، وببعض االحاديث النبوية، واألمثال والحكم العربية

ه،              �آان اإلمام علي بن ابي طالب        ه وترهيب رآن بترغيب ان الق في الذروة من الفصاحة والبالغة، اذ سرى في نفسه بي
د ورد ذآر الكثير من شذرات             � بمواعظه وتشريعاته، وقد اشتهر اإلمام علي        �وبيان الرسول  ه فق  في األدب العربي ببالغت

وقد تناولت   . )١٨(ثر الخطب العربية بالغة وصدقاً    نهج البالغة في بطون الكتب والمؤلفات، اما الخطب التي ألقاها في اتباعه فأآ            
ه                   �خطبه    اغراضًا شتى، ولكن، الغالب عليها خطبة الحرب، نظرًا للصعاب والحروب التي تعرض لها اإلمام في عهد خالفت

الي              �، خاض اإلمام      )١٩(والتي دامت اربع سنوات وتسعة أشهر           معرآة الجمل   :  في خضمها ثالث معارك وهي على التت
ام واصحابه فحدثت معرآة النهروان        )هـ٣٧،  ٣٦()٢٠(، ومعرآة صفين  )هـ٣٦( ، وفي تلك األثناء دبَّ التخاذل في جماعة اإلم
  ).هـ٣٨(

  . بالطابع الحربي، والجهادي، والجدلي، لشدة معارضيه من اصحابه وخصومه�فمن الطبيعي ان تتسم خطبه 
ة ال           ((ولقد آان لإلمام     اق الحق واقام ود في احق ه         مقام محم ذلك في قول د صرح ب ومين وق صرة المظل حدود ون

  .)٢١())وعمله في جميع ادوار حياته المملؤة بصالح االعمال
 بقدرته على اعطاء الكلمة زخمًا من المعاني بنقله من خالل االسلوب               -الحربية-تتجلى بالغة اإلمام في خطبه      

امعيه     التصويري من مجرد السمع إلى مشاهد وذلك بأستعماله للفنون البيا   ول س أثيره في عق نية فاالمام يهدف إلى قوة ت
أثير                          �وقلوبهم، وقد ابدع     سه بت رجح في نف ذي يت ق ال رًا عن الصدى العمي  في التعبير عما آان يعانيه، فقد عدت تعبي
  .الطوارئ السياسية

واطف  يوقظ العقول الخامدة ويبعث الشعور بالحماسة، ويثير الع� آان-خاصة–وما ُعرف عن خطب الحرب 
د استعمل            ان                  �في نفوس اصحابه من مساندين ومخالفين، فق د آ ى اصحابه، فق ا إل ذ من خاللهم  الفكر والوجدان ونف

ة لتثبت       ((اإلمام يأخذ المعنى الواحد ويعرضه علينا في عدة صور بيانية مختلفة، فـ           ائز في الخطاب وي ج رار المعن التك
  .)٢٢()) والقوة والتأثيراالفكار في األذهان وتمكين السامعين من الفهم
ة (( نزعات ثالث متباينة دينية وسياسية وبالغية، و       �وآما يبدو ان في خطب الحرب لإلمام          تخدمهما  ))البالغي

ان              �فقد آان   . )٢٣(وتضاعف من وقعهما   د آ ه، فق ة امت ه لغ ضًال عن معرفت ة، ف ة الحربي  ينطق بلسان الحكمة والتجرب
م يتخل ع          ستمعيه، فل ة أم في مواضع                        عارفًا ألذواق م سخط والنقم ك في مواضع ال ان ذل ة سواء أآ ه الخطابي ن نزعت

  .الرضا واللين
ه                  �أدب اإلمام علي     وي وثقافت ريم والحديث النب  أدب اسالمي، نابع من ذهنية اسالمية صاغها أدب القرآن الك

 .)٢٤())))نهج البالغة ((في ذلك اإلمام في األدب آما هو اإلمام في ما اثبت من حقوق وفي ما علم وهدى، وآيته ((فهو 
تح              ))نهج البالغة (( ة، وف شرقية والغربي ى بعض اللغات ال الذي شرح نحو اربعين مرة، وترجمت منه فصوٌل إل

ة                              ه مكتب م تخل من اء الراشدين، ول ى عصر الخلف ود إل امام النقد ابوابًا ومذاهب وهو اآبر واشهر مجموعة حفظت تع
ة    عربية أو اعجمية من المكتبات ا      ه األدبي روا قيمت ك   .... لتي تستوفي اصول المراجع، وحتى مفنديه لم ينك ان ذآرت تل

  .)٢٥( خدم األدب واللغة واالخالق بجمع أصول ذلك الكتاب))الشريف الرضي((الخصائص عرفنا ان 
وذ  فهو يدعو لنور الحق ويل-في خطبة الحرب- اهداٌف قصدها وسعى إلى تحقيقها   �وعلى هذا فقد آان لإلمام      

و بحق         ال فه ق والجم به، غامرًا ذلك آله بتلك الحلة البيانية، التي تخرج االفكار مهما آانت عميقة في روعة من الرون
  . المقام والمناسبة والمطلوب� فقد راعى ))دون آالم الخالق وفوق آالم المخلوق((

                                                 
  .٩٥: نقد النثر: ظ) ١٧(
  .٢/١٠٠: في النقد واآلدب: ظ) ١٨(
  .١٩٩، ١٨٧، ١٤١، ١١٣، ٣/١٠٥: الكامل في التاريخ: ظ) ١٩(
  .١/٢٣: وقعة صفين: ظ.من اهم معارك اإلمام دامت مئة يوم وعشرة ايام) ٢٠(
  .٢/٢٠٤: أضواء على السنة المحمدية) ٢١(
  .١١٨: االسلوب) ٢٢(
  .٢/١١٥: في النقد واألدب: ظ) ٢٣(
  .٧،٨:روائع نهج البالغة) ٢٤(
  .١/٢٢٥: عبقرية الشريف الرضي: ظ) ٢٥(



ه  د عدت خطب ة�وق ادة اللغ يم األدب واج دارس لتعل ضحية)٢٦( م ذا هو رجل الت يم  وه اد، صاحب الق  والجه

  .الروحية واالنسانية

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  

                                                 
  .١٩٠: آتاب النثر: األدب في موآب الحضارة: ظ) ٢٦(



  
  
  
  

     المقدمة 
الحمُد هللا رب العالمين والصالة والسالم على اشرف االنبياء 

  وبعد ...والمرسلين محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين 

ة      فقد تأثرت الخطابة االسالمية بالظاهرة البالغية التي أشرقت في        ة، مرتفع ة واالحاديث النبوي  الديباجة القرآني

 – إلى ذروة االعجاز، وهي       - إلى مستوى فني وثقافي لم نألفه في العصر الجاهلي         –باالسلوب الفني في األدب العربي      

  . الوسيلة الوحيدة لبث االفكار والدعوات-الخطابة

سط سلطانه     أصبح الخطيب انذاك مقدمًا على الشاعر لفرط حاجة الناس إلى الخ       ان االسالم وب طابة لتوطيد ارآ

م وجمع االحزاب وارهاب            تنهاض الهم ضًال عن اس في الوعظ واالرشاد لما فيه من فالح للناس في الدنيا واالخرة، ف

  .االعداء

ًا                        " نهج البالغة "و د تراث لوبًا، ويع رًا واس ة االسالمية، فك ة في أدب الحضارة العربي ار الفني رًا من اآلث يمثل اث

وي                        ان ريم والحديث النب رآن الك د الق أتي بع ة، ي ة أدبي ة تاريخي سانيًا ال تستأثر به طائفة من الناس دون أخرى، فهو وثيق

  .الشريف، في دقة البيان وروعة االسلوب، وسمو االفكار

ًا في آنٍ       � أمير المؤمنين علي بن ابي طالب فتى االسالم وربيب الرسول            دًا وخطيب ة وقائ   وصهره، آان خليف

  .معًا

فهو الخليفة الذي يتحلى ابدًا بالوقار والرزانة،وهو الفارس الذي تعود ان يخوض غمار الحرب وينتصر للحق                  

اه  (آما قال السيد الرئيس القائد صدام حسين  . ويتفانى في سبيله فضًال عما ترآه من دروس بليغة       من  ) حفظه اهللا ورع

ي   اننا سنقاتلهم  ((: حديث له ضد قوى الشر والباطل      ادئ   �  بسيف االمام عل ًا عن المب ي    )) دفاع ام عل سيف اإلم  � ، ف

اد نخطئ                   ه، وال نك اق قلب تكلم من أعم ه ي رء أّن سيف الحق بال شك، اما حين يخطب في اتباعه ومعارضيه، فيحس الم



  . ترافقه في جميع مواقفه حتى االرتجالية منها�االخالص منبعثًا من ثنايا آالمه البليغ، فبالغته 

التي، ألّن  -من بيان- وقع أختياري على خطب الحرب في نهج البالغة للوقوف على ما فيها        وقد  موضوعًا لرس

سليقة                          اج ال ان هو نت هذه الخطب غالبًا ما  تكون ارتجالية، ال مجال فيها للتكلف والعناية الفنية المتعمدة، وما فيها من بي

  . للبالغة حقًاالصافية التي ُعرف بها اإلمام فكان نهجه فيها نهجًا

خطب اإلمام الحربية في حلتها البالغية نشعر اننا امام اثر فني متكامل في روعة القول وقوة الحجة، وقد آانت    

  .شديدة اللهجة النها صادرة عن قلب اليخلو من الم، وقد اآسبها معاني التقوى والعبادة والعمل الصالح

ام   لحة اإلم ن اس الحًا م ة س ت الخطاب ي حر�آان ي    ف ره ف ا تثي يمهم بم دهم او تق د تقع ة، ق ارة البليغ ه فالعب وب

ك        �خواطرهم من النخوة، وقد تدرج اإلمام     ى ذل ه وسلك إل صبو إلي ا ي ى م  في اثارة شعور سامعيه حتى وصل بهم إل

  .طريقًا تتوافر فيه بالغة االداء وقوة التأثير

نهج البالغة   "ولقد تصدى غير واحد من الدارسين المعاصرين            ا في حدود            " ل ة والخطب خاصة، اال انه عام

اك شذرات في بطون الكتب               " األداء البياني لخطب الحرب   "نحوية ولغوية وفنية، غير ان       ل هن ًال ب احسبه لم يبحث آ

  .افدُت من بعضها وتحدثت عن بعضها األخر

وم القرآن، والحديث آانت المصادر والمراجع في البحث تعنى بكتب البالغة والنقد والداللة وآتب التفسير وعل

  .النبوي الشريف، واالمثال فضًال عن الموروث األدبي عند العرب

 في ضبط النصوص الخاصة بخطب الحرب، فضًال عن          - شرح محمد عبده   -وقد استعنت بكتاب نهج البالغة    

  .شرح ابن ابي الحديد

  .وقد انتظم البحث في ثالثة فصول يسبقها تمهيد وتتلوها خاتمة

ة وخطب            فلما آان موضو   ة عام واع البالغة األخرى، والخطاب ائر ان ين س ع البحث يخص األداء البياني من ب

  : جاء التمهيد مشتمًال على آال الموضوعين وآان ترتيب الفصول آاآلتي�الحرب خاصة عند اإلمام 

ذه الخطب         : الفصل األول   تكفل   اني له ي؛   - خطب الحرب  -ليبحث في مصادر األداء البي ه ف   وآانت مباحث

  .القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف والشعر العربي ومن ثم األمثال العربية

ة      : وانصرف الفصل الثاني     ى اربع بعناصر األداء البياني في خطب الحرب في نهج البالغة وجاء عل



  . واالستعارة ومن ثم الكناية-المرسل والعقلي- التشبيه والمجاز بنوعيه -مباحث 

ي            ف: الفصل الثالث اما   ى النحو اآلت د جاءت الوظائف عل ة  : كان يبحث في وظائف األداء البياني وق الوظيف

  .النفسية والوظيفة العقلية والوظيفة الدينية

  .وجاءت خاتمة البحث، متضمنة اهم ما خلص إليه البحث من نتائج

  .والمراجع الحديثةومن ثم جاءت عدتي في البحث والتعليل والتحليل واالستنتاج، اال وهي المصادر القديمة 

  ...وعليه فقد بذلت فيه طاقتي وآل مافي وسعي من جهد، وبعد 

اآم حبيب     دآتور ح تاذ المشرف ال د األس ى ي ه عل ل اتمام ذا البحث ان جع ّي به ة اهللا عل ام نعم ان من تم د آ فق

ضاء في االصالح والتنبي                   ًا،       الكريطي، فقد آان آالسراج المنير في طريق بحثي، وآانت له اليد البي اء احيان د البك ه، ح

  .فجزاه اهللا عني افضل جزاء المحسنين

 .وامتناني إلى آل من اعانني على اخراج هذا العمل األدبي الذي ابتغي به وجه اهللا عز وجل والفوز بمرضاته

  )٧،٨-زلزلةال (]َفَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َخْيًرا َيَره َوَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َشرا َيَره[
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
The Clarification Performance 

in Warfare  Orations In Nahj Al-Balagha 
 

Abstract 
 

 The Islamic oration was affected by rhetoric which was enlightened 
by the Holy Quran and the Prophet’s Pure Talks to promote the art mode 

of  the Arabic literature to such a remarkable level that couldn’t be 
noticed in the pre-Islamic period. Thus, it reached the peak. Oration is the 

only means of spreading and establishing new thoughts and concepts. 
 At that time the orator became more comparable than the poet because 

oration was badly needed by people for establishing the principles of Islam 

and spreading its authority through preaching and directing them in the right 

way, and finally allow them to win what would enlighten their life on earth 

and after death. This also helped in uniting society, evoking determination 

and making enemies fear Islam.  

 “Nahj Al-Balagha” represents a remarkable feature in the Islamic 

literature, being a unique mode and principle for all. It is a historical literal 

document second to the Holy Quran and the Pure Prophet’s Talks in gaining 

rhetorical accuracy and magnificent mode.  

 The Communder of the believers, Al- Imam Ali Bin Abi Talib, the 

henchman of Islam and the Prophet’s son-in-law, was a caliph, a leader and 

a orator. He was the most revered and deliberate in manner; the knight who 

never hesitated to sacrifice for Islam and establish the good and right. He left 

behind unforgettable most effective literal inheritance for everyone and as 

our President Saddam Hussein (Allah may save and guard) said with regard 

of the evil forces “We are fighting them with the sword of Al-Imam Ali 



(peace be on him) to protect principles”. Indeed it is the sword of the right 

and good. And when one looks deeply into his words, he recognizes his 

rhetoric orations emerging from the bottom of his heart that was not free 

from pain These features appear in his oral and written orations. 

 The warfare orations of Al-Imam make us feel that we are in front of a 

perfect magnificent rhetoric wording emerging from the bottom of a heart 

with some pain, so you find it stressed wording. He included in it what 

expresses God fearing and God worshipping and good deed. 

 Oration was one of the Imam’s weapons in his fights. He used it, 

owing to its being rhetorical, to evoke his men and encourage them and 

arousing their feelings and making them reach the aim he wanted them to 

understand and be aware of. 

 I have chosen particularly the warfare orations in Nahj Al-Balagha to 

be aware of what they have from clarification. This is because those orations 

were often oral and none-officious, and free from any features of art. They 

are pure, so they represent the mode of the rhetorics. 

 Some recent investigators have dealt with  “The Nahj Al-Balagha” in 

general, and the orations in particular, but they were in grammatical and 

linguistic and artistry limitations. 

 “The Clarification Performance in Warfare Orations” has not 

investigated the altogether content, but there are some bright images I 

utilized and some others I talked about. 

 The references regard books of rhetoric, criticism and indication; and 

interpretation books of the Holy Quran and the Prophet’s Talks sciences, and 

the proverbs as well as the Arabic literature cultural inheritance. 



 I depended on Nahj Al-Balagha (Mohammed Abda Explanation) in 

determining the texts regarding warfare orations; and I also made use of Ibn 

Abi Hadeed Explanation. 

 My research is arranged in three chapters proceeded by an a relusion 

and ended by a conclusion and as follows: 

Chapter one deals with the clarification performance aspects in warfare 

orations in Nahj Al-Balagha and includes four researches: assimilation, 

similitude,  personification and association. 

Chapter two deals with the resources of the clarification performance of 

these orations - warfare orations - . The investigations are about The Holy 

Quran and the Pure Prophet’s Talks and the Arabic poetry and then the 

Arabic proverbs. 

Chapter three deals with the functions of the clarification performance which 

comes in sequence as: the mental function, the psychological function, and 

the religious function. 

The conclusion includes: what the results that the research has arrived at. 

Then comes my whole tool in investigation, analysis, justification, and 

conclusion. These are the old and the new references. 

 I have done my best and thanks to Allah I ended this research aided by 

Allah first, and by my supervisor Dr. Hakem Habeeb Al-Guraity who helped 

me much like a guiding torch in direction and reform. 

 My thanks and respect to all those who never hesitated to offer help.  

     

  
  
  
  

  



  
  
  
  

  الفصل االول
  

  :المبحث األول
  القرآن الكريم

  
   االستشهاد باآليات القرآنية - ١
   انتقاء المفردة القرآنية- ٢
   االلفاظ المتقابلة في اآليات القرآنية- ٣
   االفادة من الترآيب الجملي في القرآن- ٤
  
  

  
  
  
  
  



  :الكريمتأثير القرآن 
  

فكانت فيه معاٍن جديدة وأغراض جديدة، ومن ثم .  العرب قاطبةجاء االسالم بمعجزته الكبرى، التي تحدى اهللا بها
آانت فيها تشبيهات ومجازات واستعارات وآنايات لم يبلغها العرب، على الرغم من ذآاء قريحتهم وتفننهم في 

  .أساليب الكالم قبل االسالم

ائهم           لقد آان تأثر المؤمنين بالقران من القوة؛ اذ حملهم على تغيير طباعهم وأوضاعهم             وه عن أب ا ورث رك م  وت
  .واجدادهم من عادات وتقاليد اليقبلها االسالم

ا،                      ((فـ   ا ووسع نطاقه ة وحفظه ة العربي د وحد اللغ ي والعلمي، فق الم األدب قد آان للقران الكريم أثر آبير في الع
ى في البالغة    وعمل على تليينها وتهذيبها، ثم أنه آان اساس العلوم اللغوية والبيانية عند العرب، وهو ا            بدا المثال األعل

ا                           )٢٧())والفصاحة ًا فيم م يكن مألوف دًا ل ًا جدي يهم حسًا جمالي ، فقد ترك أثرًا في عقلية العرب ونفوسهم، فضًال عن بعثه ف
ه،                     وة اقناعه وبالغة ترآيب ارى في ق ه          ((سبق من آثار الجاهليين، فنزوله باسلوب اليب ون من اء ينهل ًا لألدب أصبح معين

صياغة، أو من حيث                         ويقتبسون ا، سواء من حيث االسلوب وال ر قوي  ويسعون إلى محاآاة اسلوبه، وآان اثره في النث
، فاصبحت )٢٨())االفكار والمعاني، أو من حيث الصور واالخيلة، هذا فضًال عن اقتباس آيات منه، وتوشيح الخطب بها      

رآن الكر                   سبة من الق ة مكت ا مسحة بالغي ام          الخطب االسالمية تضفي عليه ا جاءت خطب اإلم أثرة  �يم، ومن هن  مت
  . بالطابع القراني، تأثرًا متداخًال وآأنها تصدر عن القرآن

ام                     ة اإلم ه من           (( �وفي هذا الضوء يمكننا ان نعد القرآن الكريم المصدر األول لثقاف ه وشرب آي أثر ب ذي ت ال
د        هو الذي تال �طفولته وأيام النبوة وفي عصر االشراق القرآني، وعلي   ان عن ا آ اه وعرف سحر اعجازه، فم ه ووع

  .)٢٩())من بيان وقدرة فهي عن القرآن، مصدرها ، والقران مصدر من أفضل وأعظم المصادر للثقافة العربية�علي
ى          ه من عصر الرسول       ((وسبب تمثل اإلمام بالقران الكريم يعود إل ريم، ويضاف          �قرب ه الك أثره بكتاب دة ت وش

ي استجدت في عصره     سبب آخر في تعليل شدة تأثر   سياسية الت ام   ...اسلوبه بالقران، وهو طبيعة الظروف ال جعل اإلم
ك، فكل                          ى ذل اجرون واالنصار عل ه وأجمع المه يكثر من تمثله باآليات القرآنية الن المسلمين قد بايعوه في أول خالفت

ه ش                         اد، والموت في حرب ه جه ى الجماعة، وقتال ذه         من يخرج على البيعة فانما هو خارج عل ا آثرت ه هادة، ومن هن
ي       ة الت ليقته البليغ لية وس ه األص ن ثقافت ستمدًا م ة م ارات القرآني ات والعب ل باالي ه، وتمث ي خطب المية ف اني االس المع

))اعتمدت على منهل القرآن وأدبه
)٣٠(.  

صول الشك أن النص القرآني اذا ذآر ضمن الكالم بان فضله على عبارات الخطبة، ومن ثم تصبح ابلغ في الو 
  :إلى المراد وأوقع في النفوس، فقد ُعّد القرآن من اآلت علم البيان

ا، ومواضعها المناسبة                 ((  الن في حفظ القرآن فوائد آثيرة، منها أنه يضمن آالمه باآليات في اماآنها الالئقة به
القرآن –. لها، والشبهة فيما يصير الكالم بذلك من الفخامة والجزالة والرونق      ستخر  – ف درر والجواهر     بحر ي ه ال ج من

  .)٣١())ويودعها مطاوي الكالم
  : من خالل�ويمكن دراسة أثر القرآن الكريم في األداء البياني في خطب الحرب لإلمام

  .االستشهاد باآليات القرآنية -١
  .انتقاء المفردة القرآنية -٢
  .االلفاظ المتقابلة في االيات القرآنية -٣
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  .١/٣٣٦:الموجز في األدب العربي وتاريخه) ٢٧(
  .٤١: الخطابة العربية في عصرها الذهبي) ٢٨(
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  .٦١/ ١: المثل السائر) ٣١(



رآن، وهي تحكي              � أن امتزاج الثقافة القرآنية في ذاتية اإلمام       اليب الق أثرة بأس إنما تظهر من حنايا خطبه المت
اة                    بالوقت نفسه إندماج فكر اإلمام في الفكر القرآني اندماجًا آليًا، فهو يتحدث عن عجائب الكون، وظواهر المناخ، وحي

ا                    الك ى اذا الحظن ائنات الحية، في أآثر من خطبة، ليضفي الطابع الشمولي العام لمفاهيم القرآن، آبيرها وصغيرها، حت
ى                   �خطبه الحربية الرصينة، وجدناه    ي تحث عل ات الت بها من اآلي يضيف إليها جودة البيان، وحسن االنتقاء، فيما يناس

رآن العظ               ات الق ك الخطب بآي د التصاق تل ال باحث معاصر                الجهاد، وتؤآ ا ق القرآن آم رًا ومضمونًا، ف اجم  ((يم فك يه
وم                اهللا والي ان ب صالح، وااليم ل ال ب العم نفس، وح ذيب ال ن ته ه م ى هدف صل إل شرية لي وى الب ع الق ه جمي ببالغت

  .)٣٢())األخر
  .وقد تم اختيار نماذج خمسة من خطبه، مشتملة على هذا الملحظ

شير صاحب               االقتباس األول آان في ذم المتقاعسين        ن ب عن القتال، القى خطبته هذِه عند علمه بغزوة النعمان ب
  : ، اذ ورَد قوله تعالى)٣٣(معاوية لعين التمر

  )٦-االنفال (]ُيَجِدُلوَنَك ِفي اْلَحقِّ َبْعَد َما َتَبيََّن َآَأنََّما ُيَساُقوَن ِإَلى اْلَمْوِت َوُهْم َينُظُروَن[
ام              نزلت سورة االنفال بأسرها في غزوة      د جاء اإلم در، وق الى    � ب ه تع ْم          [ بقول ْوِت َوُه ى اْلَم َساُقوَن ِإَل ا ُي َآَأنََّم

ه أو في               �، أي انهم آانوا يجادلون النبي     ]َينُظُروَن في لقاء عدوهم لشدة القتال، وآانوا يطلبون الرخصة في التخلف عن
ى الموت        تأخير خروجهم إلى وقت أخر في يوم بدر، اذ لم يكونوا مستعدين، ولكراه       ساق إل ة من ي انوا بمنزل ه، آ تهم ل

سؤال         �وهذا ما حدث مع اإلمام    . )٣٤(وهم يرونه عياناً   ى حق، فال وجه لل م عل م، انه د له  وأصحابه فهو يريد أن يؤآ
  .عن طبيعة الحرب مع خصومه، ولو آانوا آذلك لما خشوا الموت، ألن الجهاد يقودهم إلى الجنة

 : ، اذ تلى قوله تعالى)٣٥(م له، للخوارج حين اعتزلوا الحكومة بأقتباس آخر ضمن آال�آما جاء 
ْن           [ ا ِم ا َأَن َلْلُت ِإًذا َوَم ْد َض َواَءُآْم َق ُع َأْه ْل َال َأتَِّب ِه ُق ْن ُدوِن اللَّ ْدُعوَن ِم ِذيَن َت َد الَّ ُت َأْن َأْعُب ي ُنِهي ْل ِإنِّ ُق
  ).٥٦/االنعام ](اْلُمْهَتِديَن

ه   � يمثل حاله بحال الرسول  �وآأنه    )) ضللت اذا وما انا من المهتدين     قد  ((قد ورد قوله تعالى       اذ نزلت علي
ق               ى طري هذه االية عندما امر اهللا سبحانه وتعالى نبيه بأن يظهر البراءة مما يعبدون من االصنام فعبادتهم لها آانت عل

الى  الهوى ال على طريق البينة والبرهان، ومن ثم اليتبع أهواءهم النبي في طرد      د ضللت اذا  ((المؤمنين وقوله تع )) فق
  .)٣٦(أي ان فعل النبي ذلك ما هو من المهتدين، أي النبيين الذين سلكوا طريق الهدى

وافقهم               �وهذا أشبه ما حدث بين اإلمام        م، فاليمكن ان ي  وبين الخوارج الذين اتبعوا أهواءهم واتخذوها آلهة له
  . على ذلك�اإلمام 

ات     شديد الدقة    �لقد آان    فيما يختار من آيات الذآر الحكيم تتناسب والحدث الذي نزلت فيه، فكل ما جاء من آي
وبهم ((هو  ى قل ذ إل تهم فنف م بلغ ا الباطل، وآلمه الة سماوية اليقربه ًا الينضب، ورس ًا بالغي ذ، ومعين ة التنف روة بياني ث

 .)٣٧())محتفًال بالبيان، فهو بيان للناس يهديهم ويرشدهم ويوجههم نحو اهللا
ام                 يم في آالم اإلم ذآر الحك ام صفين، وهو                �  آما وردت آية من آيات ال ه ألصحابه في بعض أي ان يقول  آ

 : ، فقد جاء بقوله تعالى )٣٨(يحثهم على القتال 
 ).٣٥-محمد ](ْمَفَال َتِهُنوا َوَتْدُعوا ِإَلى السَّْلِم َوَأْنُتْم اَألْعَلْوَن َواللَُّه َمَعُكْم َوَلْن َيِتَرُآْم َأْعمَلُك[  

ال حسب     )٣٩( هذه اآلية، وهي من سورة محمد وتسمى ايضًا سورة القتال    �أورد اإلمام    سفة القت ين فل ، وهي تب
ي    و يوصي اصحاب النب الى؛ فه بحانه وتع اليم اهللا س صالحة،     �تع سالمة والم ب الم ال وتجن ي القت ضعف ف دم ال  بع

د، نلحظ        ة التأآي ار، ودق صاعة االختي الى   فباالضافة إلى ن ه تع ون  (( قول تم االعل صار،     )) وان ة واالنت وحي بالغلب ي ت الت
ى اذا عرف المصير                                    ح الحرب أو خسرانها، حت ا في رب ل معرفته ود المقات ي ي ائج الت ى النت شير إل ا ت ذا انه ومعنى ه

  .بالظفر والنصر، تبين مدى الروح اآللهي في رفع معنويات الجيش
                                                 

  .٣٧: بالغة القرآن الكريم) ٣٢(
  .١/٩٠: نهج البالغة: ظ) ٣٣(
  .٤/٥١٦: مجمع البيان في تفسير القرآن: ظ) ٣٤(
  .١/١٠٦: نهج البالغة: ظ) ٣٥(
  .٤/٣٠٩:مجمع البيان في تفسير القرآن: ظ) ٣٦(
  .١٣: أصول البيان العربي) ٣٧(
  .١/١١٥: نهج البالغة: ظ) ٣٨(
  .٩/١٠٧:مجمع البيان في تفسير القرآن: ظ) ٣٩(



أنهم األ  ؤمنين ب ال الم ن ح ة ع ديث االي ى   وح تعالء عل صرة واالس م بالن الى له ن اهللا تع ريف م د ش ون وع عل
ه أصحابه   �األعداء، ولن ينقصهم شيئًا بل يثيبهم اهللا سبحانه وتعالى ويزيدهم من فضله، فقد جاء اإلمام         بهذه االية لينب

يم، ألن النصر أصبح قر      ًا من اصحابه،    حول هذه التعليمات، واالستشهاد بها جاء بعد دعوة معسكر الشام إلى التحك يب
ا           (( االستعانة بالقرآن الكريم ألثارة همم أصحابه وهكذا آانت آياته           �فحاول   شيء، يرصع به ة المن  قوة للخطيب وحلي

  .)٤٠()) بطالوتها ونفاستها- الخطبة-آالمه فتتميز 
ي ذم بعض اصحابه       �وردت آية اخرى في خطبة لإلمام          تم،             . )٤١( ف اد ي ال والنصر يك رآهم القت د ت وهي  عن

  :حاملة لمعنى العتاب والتقريع، فقد جاء بقوله تعالى
  )٨٨-ص (]َوَلَتْعَلُمنَّ َنَبَأُه َبْعَد ِحيٍن [

ة                                ده والترغيب في الجن ى اهللا وتوحي دعاء إل ه من ال ر ب ه وأخب ئ عن ا أنب ار أي م ه الكف قوله تعالى آان معنيًا ب
ان د زم د حين أي بع ار بع ن الن اء اإل)٤٢(والتحذير م د ج ام، فق ه أزاء �م شعر ب ا ي ى م ة عل ي دالل نص القرآن ذا ال  به

  . سيعلمون صدقه بعد زمان ومن مات منهم سيعلمه بعد موته�اصحابه وآل ما ورد من آالم له  
وآما وردت اآلية االخيرة في خطبة أخرى في النقد والتعريض بالخوارج، عندما أرسل رجًال من اصحابه 

:  فلما عاد إليه الرجل قال له�كوفة هّموا باللحاق بالخوارج وآانوا على خوف منهيعلم له علم أحوال قوم من جند ال
 عن قول اهللا سبحانه �،  فقال)٤٣(بل ضعنوا يا أمير المؤمنين:  فقال له الرجل))أأمنوا فقطنوا ام جبنوا فظعنوا؟((

  : وتعالى 
  )٩٥-هود (]َدْت َثُموُدَآَأْن َلْم َيْغَنْوا ِفيَها َأَال ُبْعًدا ِلَمْدَيَن َآَما َبِع[

ال             �فقد جاء      دين فق وم م دًال من ق ود         (( بالخوارج ب ا بعدت ثم م آم دًا له ة وتكون       )) بع د، اللعن د أراد بالبع وق
  .)٤٤(اللعنة ببعدهم عن رحمة اهللا، آما بعدت ثمود، وهلكوا آما هلكت ثمود

  :  انتقاء المفردة القرآنية -٢
ه                بذائقته البالغية و   �تمكن اإلمام      وي في تصويره، واضح في داللت ا هو ق اظ م حسه من ان يختار من االلف

اظ آانت تحرك نفوس             �على مراده، وقد تمكنت هذه االلفاظ ان توحي بما آان يريد اإلمام                ذِه االلف  من اصحابه، وه
وى أداء، و          ((اصحابه وتثير الوجدان فيهم، فكل لفظة، في القرآن          ى اق ذلك التجد في      وضعت لتؤدي نصيبها من المعن ل

  .)٤٥())القرآن ترادفًا، بل فيه آل آلمة تحمل اليك معنى جديدًا
د                      �اإلمام ة، وق ردات في الدالل  اليحيد باللفظة عن دقيق معناها على الرغم من اشتراآها مع نظيراتها من المف
  :  دقة التعبير القرآني في بعض المفردات التي وردت في خطب الحرب خاصة، منها�راعى اإلمام 

  الحرب، المطر ، الريح ، أعين ، َصّب
  :  وردت في القرآن الكريم، اربع مرات فقط، منها قوله تعالى )) الحرب ((لفظة 

وَن َوَال ُتظْ       [-أ َواِلُكْم َال َتْظِلُم ْم ُرُؤوُس َأْم ُتْم َفَلُك وِلِه َوِإْن ُتْب ِه َوَرُس ْن اللَّ ْرٍب ِم ْأَذُنوا ِبَح وا َف ْم َتْفَعُل ِإْن َل وَنَف  ]َلُم
  )٢٧٩-البقرة(

َدنَّ                [-ب َشاُء َوَلَيِزي َف َي ُق َآْي ُسوَطَتاِن ُينِف َداُه َمْب ْل َي اُلوا َب ا َق وا ِبَم ِديِهْم َوُلِعُن ْت َأْي َوَقاَلْت اْلَيُهوُد َيُد اللَِّه َمْغُلوَلٌة ُغلَّ
ْرِب           َآِثيًرا ِمْنُهْم َما ُأنِزَل ِإَلْيَك ِمْن َربَِّك ُطْغيًنا َوُآْفًرا وَ          اًرا ِلْلَح ُدوا َن ا َأْوَق ِة ُآلََّم ْوِم اْلِقَيَم َأْلَقْيَنا َبْيَنُهْم اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضاَء ِإَلى َي

  )٦٤-المائدة()٤٦(]َأْطَفَأَها اللَُّه َوَيْسَعْوَن ِفي اَألْرِض َفَساًدا َواللَُّه َال ُيِحبُّ اْلُمْفِسِديَن
دًا عن                  ))الحرب ((ينا ان لفظة    ولو تأملنا هذه االيات الكريمة لرأ      داء والخصومة بعي ذم أو الع رد في موضع ال  ت

                                                 
  .٨٧: احمد حسن الزيات :تاريخ األدب العربي) ٤٠(
  .١/١١٨: نهج البالغة: ظ) ٤١(
  .٤٨٧/ ٨: مع البيان في تفسير القرآنمج: ظ) ٤٢(
  .٢/١٠٢: نهج البالغة: ظ) ٤٣(
  .٥/١٨٦: مجمع البيان في تفسير القرآن: ظ) ٤٤(
  .٥٧: بالغة القرآن) ٤٥(
  .٥٧/ ، االنفال٤/سورة محمد: ظ) ٤٦(



ان   )٤٧(حدث االقتتال او المواجهة العسكرية  وم الحرب،          �، وقد آ ذه اللفظة، ألن مفه ر في ه ة التعبي ًا دق درآًا تمام  م
ا      اع عن     ليست المواجهة في الميدان فقط، وانما الحرب بكل وجوهها، ولذا جاء استعمال اإلمام له ى، فاالمتن ذا المعن  به

ه    ... دفع الزآاة واالخراج   رآن،         �هو ضرب من الحرب، فوردت في خطب ه في الق ذي جاءت علي سه ال ى نف  في المعن
  :فقال من خطبة له، في استنفار الناس إلى أهل الشام، اذ قال

  .)٤٨(" ِكيُدوَنَلِبْئَس َلَعْمُر اِهللا َسْعُر َناِر اْلَحْرِب َأْنُتْم، ُتَكاُدوَن َوال َت"
  :�وخطبة أخرى وردت فيها أيضًا، لفظة الحرب، اذ قال 

   )٤٩("َوَقْد ُفِتَح َباُب اْلَحْرِب َبْيَنُكْم َوَبْيَن َأْهِل اْلِقْبَلِة"
  : ومرة ثالثة تأتي في احدى الخطب المشتملة على المالحم اذ قال

   )٥٠("َماَجِت اْلَحْرُب ِبَأْمَواِجَها"
  :  يومئ بها إلى المالحم اذ قال�لى خطبة له ونعود مرة أخرى إ

ًا           " وا رضاعها علقم ا حل ؤة اخالفه ُذَها ممل حــــَـّتى َتُقوَم اْلَحْرُب ِبُكْم َعَلى َساٍق َباِديًا َنَواِج
  )٥١("عاقبتها

ع        ))الحرب((لقد وردت لفظة     اب وتقري  في النصوص أعاله بمعنى الذم ففي النص األول جاء بالحرب بقصد عت
  .ابه لتخلفهم عن القتال، اذ شبه اصحابه بوقود النار، للحربأصح

ة اذ شبهت                    وفي النص الثاني جاء بالتشبيه البليغ، النه شبه الحرب بالباب، وقد ترد على قصد االستعارة المكني
ث،                  ا النص الثال اب، ام ه وهو الب د  الحرب بالشيء الذي يكون له باب، وحذف المشبه به واشار إلى شيء من لوازم  فق

ائج، الغاضب،                   البحر الم ضًا، اذ شبه الحرب ب ة اي تعارة مكني شكّلة اس وردت الحرب مضافة إلى االلفاظ التي معها، م
  .فحذف المشبه به وذآر احد لوازمه وهو الموج
شر والموت،     �أما النص الرابع، واألخير، فقد صور    ه بال تألت اخالف  الحرب بحيوان وقد بدت نواجذه وقد أم

ذم والخصومة          � ذاته فهي حلوة االرضاع ألهل الحق، وهكذا فقد آان اإلمام          وفي الوقت  ى ال  يقصد في ذآر الحرب إل
  .والعداء

سة عشر موضعًا من        . )٥٢( وردت في القرآن الكريم في موضع االنتقام فقط  ))المطر((آلمة   د جاءت في خم وق
  : آي الذآر الحكيم، منها قوله تعالى

  )٨٤-االعراف (]َطًرا َفانُظْر َآْيَف َآاَن َعِقَبُة اْلُمْجِرِميَنَوَأْمَطْرَنا َعَلْيِهْم َم[
  : وقوله تعالى 

  )٧٤/ ، الحجر٨٢-هود(]َفَلمَّا َجاَء َأْمُرَنا َجَعْلَنا َعِلَيَها َساِفَلَها َوَأْمَطْرَنا َعَلْيَها ِحَجاَرًة ِمْن ِسجِّيٍل َمْنُضوٍد[
  : وقوله تعالى 

  )٥٨ -، النحل ١٧٣-الشعراء (] َمَطًرا َفَساَء َمَطُر اْلُمنَذِريَنَوَأْمَطْرَنا َعَلْيِهْم[
م    ((فقد آانت في جميع المواضع       ًا لألم  تدل على نقمة اهللا على الكافرين والمعرضين، يرسله اهللا عز وجل عقاب

وا ب             اة الحق ان يقوم ذين اليتيحون الفرصة لرسل اهللا، ودع ا ال تهم الكافرة، واالقوام السادرة في غيه ذا  . )٥٣())مهم وهك
ة     �جاءت في احدى خطب الحرب لإلمام    المطر للدالل ه، فجاء ب  في موضع االنتقام، فقد وعد عدوه بالعقاب فنزل علي

  : على هذا المعنى، اذ قال
   )٥٤("لـــَـْسَنا ُنْرِعُد َحّتى ُنوِقَع، َوالُنِسيُل َحّتى ُنْمِطَر" 

ا                عن دقة االستعمال القرآني    �لم يخرج اإلمام   يم، ام  لهذِه المفردة، فجاء بها آما ورد معناها في آي الذآر الحك
ة    �اذا اراد  ا بلفظ ر عنه ام عب اس واالنع زرع والن ري ال اد، ول ة للعب سماء رحم ن ال سكب م اء المن ر عن الم  ان يعب

                                                 
  .٢٨: في دائرة النقد اللغوي: ظ) ٤٧(
  .١/٨٣: نهج البالغة) ٤٨(
  .٨٧، ٢/٨٦: ن.م) ٤٩(
  .١/١٩٥: ن.م) ٥٠(
  .٢/٢١: ن.م) ٥١(
  .١/٣٤: البيان والتبيين: ظ) ٥٢(
  .٥٠٨: التطور الداللي بين لغة الشعر ولغة القرآن) ٥٣(
  .٤٣، ٤٢/ ١:نهج البالغة) ٥٤(



  .، معبرة عن هذا المعنى)٥٥( آما ورد ذآرها في القرآن الكريم))الغيث((
ة                 فكان ل  ))الريح((اما لفظة    ى ودالل ة خاصة تختلف عن معن ى ودالل اح ((ها معن رآن         ))الري رد في الق الريح ت ، ف

د وردت                 ر، فق ى الخي ريح ((بمعنى الشدة المقترنة بالعذاب اما الرياح، فترد داللة عل ة صور      ))ال ي ثالث د جاء     )٥٦( ف ، وق
  :، منها قوله تعالى بأحداها في خطبه وهي التي تعني الريح الضارة الشديدة القاسية العاصفة�اإلمام 

ِه          [ ا ِب َأْم َأِمنُتْم َأْن ُيِعيَدُآْم ِفيِه َتاَرًة ُأْخَرى َفُيْرِسَل َعَلْيُكْم َقاِصًفا ِمْن الرِّ يِح َفُيْغِرَقُكْم ِبَما َآَفْرُتْم ُثمَّ َال َتِجُدوا َلُكْم َعَلْيَن
  )٦٩-االسراء (]َتِبيًعا

  : وقوله تعالى
  )٣١-الحج (] َفَكَأنََّما َخرَّ ِمْن السََّماِء َفَتْخَطُفُه الطَّْيُر َأْو َتْهوى ِبِه الرِّ يُح ِفي َمَكاٍن َسِحيٍقَوَمْن ُيْشِرْك ِباللَِّه[

  : اذ قال� في ذآر اصحاب رسول اهللا �وما جاء في المعنى نفسه من خطبته 
ِه  "  ِه َوآِل لَّى اُهللا َعَلْي ٍد َص َحاَب ُمَحمَّ ُت َأْص ـَقْد َرَأْي ْشِبُهُهْملـَـ دًا ُي ا َأَرى َأَح َر اُهللا .. َفَم ِإَذا ُذِآ

َن             ًا ِم ِف َخْوف رِّيِح اْلَعاِص ْوَم ال َهَمَلْت َأْعُيُنُهْم َحّتى َتُبلَّ ُجُيوَبُهْم، َوَماُدوا َآَما َيِميُد الشََّجُر َي
   )٥٧("اْلِعَقاِب َوَرَجاَء الثََّواِب

ي - تشبيه   �في قول اإلمام   صوير لحال      -تمثيل ا            �اصحاب الرسول      وت ذآر اهللا آم م يتحرآون اضطرابًا ل  فه
ام           ذا فاإلم رآن،                  �يضطرب الشجر بفعل الريح العاصف، وهك ه في الق ذي وردت علي ا ال المفردة عن معناه د ب  اليحي

ة،   رة طيب سائم خي ط وهي ن د فق ى واح ة لمعن اح((حامل ريح(( و ))فالري رآن ))ال ي وضعها الق دة الت دالالت الجدي ن ال  م
  .)٥٨(ريمالك

ستخدم آال حيث                ((ان أسلوب القرآن     ا، ي ة في داللته روق دقيق اظ من ف ين االلف ا ب يتأنق في أختيار الفاظه، ولم
ة أخرى،                                     ا، وان آل آلم ة بعينه ك الكلم ه تل ا خلقت ل ان آأنم ذا المك أن ه ؤمن ب ا ت اد به ة، تك ة فائق يؤدي معناه في دق

  .)٥٩())التستطيع توفية المعنى الذي وفت به اختها
اء         (( ))العيون، واألعين ((آما ندرك دقة االستعمال القرآني للفظة        ون الم ون اال لعي ستعمل العي م ي في حين   ... فل

ا في              �واالخيرة هي ما جاء بها اإلمام       . )٦٠())جمع العين الباصرة على أعين     يم آم ذآر الحك  آما ورد معناها في آي ال
  : قوله تعالى
  )١٠١-الكهف(] ِفي ِغَطاٍء َعْن ِذْآِري َوَآاُنوا َال َيْسَتِطيُعوَن َسْمًعاالَِّذيَن َآاَنْت َأْعُيُنُهْم[

  : وقوله تعالى

  )١١٦-االعراف(]َقاَل َأْلُقوا َفَلمَّا َأْلَقْوا َسَحُروا َأْعُيَن النَّاِس َواْسَتْرَهُبوُهْم َوَجاُءوا ِبِسْحٍر َعِظيٍم[
  : وقوله تعالى 

ا                   َلَتِجَدنَّ َأَشدَّ النَّاسِ   [ اُلوا ِإنَّ ِذيَن َق وا الَّ ِذيَن ءاَمُن  َعدَوًة ِللَِّذيَن ءاَمُنوا اْلَيُهوَد َوالَِّذيَن َأْشَرُآوا َوَلَتِجَدنَّ َأْقَرَبُهْم َمَودًَّة ِللَّ
يُض          َوِإَذا َسِمُعوا  )٨٢(َنَصَرى َذِلَك ِبَأنَّ ِمْنُهْم ِقسِّيِسيَن َوُرْهَباًنا َوَأنَُّهْم َال َيْسَتْكِبُروَن           َنُهْم َتِف  َما ُأنِزَل ِإَلى الرَُّسوِل َتَرى َأْعُي

  )٨٣-المائدة (]ِمْن الدَّْمِع ِممَّا َعَرُفوا ِمْن اْلَحقِّ َيُقوُلوَن َربََّنا ءاَمنَّا َفاْآُتْبَنا َمَع الشَِّهِديَن
ام                  ات      �لقد آانت الدقة في استعمال ألفاظ القرآن، قمة األدب والفن، وعلى هديها سار اإلم ين طي ره ب  في تعبي

ة، واذ                ة العربي ول في اللغ ن الق أعلى درجات ف خطبه الحربية، حتى عدَّ إمام البلغاء، ألن من تأثر بالقرآن فأنما يتأثر ب
ام           اب اصحابه                  . إستقام له ذلك، تفجرت البالغة بين يديه، وهكذا آان اإلم اس وهي في عت تنفار الن ه في اس فمن خطبت

  : وتقريعهم، اذ قال

                                                 
  .٢٠/ ، الحديد٣٤/ ، لقمان٢٨/ سورة الشورى: ظ) ٥٥(
ة    : تعني الريح الضارة، والثانية   : األولى) ٥٦( ة، الثالث وة والبأس   : تعني الرائحة الطيب ين لغة     : ظ. تعني الق داللي ب التطور ال

  .٥١١: الشعر ولغة القرآن
   .١٩٠، ١٨٩/ ١: نهج البالغة) ٥٧(
  .١٧: التعبير القرآني: ظ)٥٨(
  .٥٧: بالغة القرآن الكريم) ٥٩(
  .١٨: التعبير القرآني) ٦٠(



   )٦١("َذا َدَعْوُتُكْم إَلى ِجَهاِد َعُدوُِّآْم َداَرْت َأْعُيُنُكْم، َآَأنَُّكْم ِمَن اْلَمْوِت ِفي َغْمَرٍةِإ"
  :  اذ قال�ومن خطبة أخرى في صفة اصحاب الرسول 

ْيَن"  وَن َب ًا ُيَراِوُح جَّدًا َوقَيام اُتوا ُس ْد َب رًا، َوَق ْعثًا ُغْب ْصِبُحوَن ُش اُنوا ُي ـَقْد َآ اِهِهْم لـَ  ِجَب
ْن                  َزى ِم َب اْلِمْع ِنِهْم ُرَآ ْيَن أْعُي أنَّ َب َوُخُدوِدِهْم، َوَيِقُفوَن َعَلى ِمْثِل اْلجْمِر ِمْن ِذْآِر َمَعاِدِهْم َآ

   )٦٢(" ُطوِل ُسُجوِدِهْم
دوران األعين (( في النص األول  �جاء   ة عن صفة      ))ب اني، آناي ي الث ة عن اضطرابها من الجزع، وف  آناي

ل فال تغمض �الرسول اصحاب  امون اللي م الين د هللا فه شغلهم شيء عن التعب سجود، فال ي ون ال م يطلب ى أنه والمعن
  .عيونهم ألجل ذلك

وقد استعمل القرآن الكريم الفعل واالسم استعماًال فنيًا في غاية الدقة، فالكلمات السابقة الذآر آانت اسماء وهي                  
ريم                تدل على الثبوت واالستقرار، اما األفعال        رآن الك ال الق ع أفع ه جمي ا وردت علي فتدل على الحدوث والتجدد وهذا م

اً    (( وهي  ))صّب((فمن الدقةالقرآنية في استخدام االلفاظ المستعارة، أّنه استخدم الفعل           وة مع شدة والق ة بال  ففي  )٦٣())مؤذن
  : قوله تعالى
بِ      )١٠(َوِفْرَعْوَن ِذي اَألْوَتاِد    [ ي اْل ْوا ِف َساَد     )١١(َالِد الَِّذيَن َطَغ ا اْلَف َأْآَثُروا ِفيَه ْوَط      )١٢(َف َك َس ْيِهْم َربُّ َصبَّ َعَل َف
  )١٣-١٠الفجر (]َعَذاٍب

  :  من آالم له في الخوارج، قال-القوة والشدة- في المعنى نفسه ))صّب((، �ووردت عند اإلمام علي
سُّ  " بَِّت ال ْيِهْم ، َوُص نَُّة ِإَل ِرَعِت اَألِس ْو أْش ا َل اَن  َأمَّ ا َآ ى َم ِدُموا َعَل ْد َن اِتِهْم َلَق ى َهاَم ُيوُف َعَل

   )٦٤(" ِمْنُهْم
ستخدم                 �فلم يخرج اإلمام     رآن ي ا نجد الق ي بينم رغ (( عن المعنى الذي وضعه التعبير القرآن وحي  (( وهي   ))اف ت

م             )٦٥())باللين والرفق عند حديثه عن الصبر      وة، ومن ث دها ق نفس،         ، فالقرآن يمنح الصورة حسًا بما يزي ا في ال  تمكن له
ى                �واالمام   د إل د عم د، فق ه وروحه الجدي ضًال عن تعاليم  اخذ بروعة القرآن فآمن به وأحب بيانه وسحره الخارق، ف

  .تلك االلفاظ الحكيمة

  
  :  االلفاظ المتقابلة في االيات القرآنية-٣

رآن     ي الق د ف وف        ((توج وع والخ اة، الج صالة، والزآ ل ال رق، مث اد تفت ان التك ة    مع ار، الرغب ة والن ، الجن
ة ضًال عن )٦٦())...والرهب ًا، ف اءًا قوي الفكرة ايح نفس ب ى ال وحي إل اني ت ا مع شع منه اظ، ت ر من األلف رآن آثي ي الق ، فف

  :  لهذه المعاني بنفس طريقة استعمال القرآن لها، وآانت على التوالي�استعمال اإلمام 

صيد،       ائم والح سط ، الق بض والب رق، الق د والب ق الرع الح
  .والباطل
  :  قوله تعالى))الرعد والبرق((ففي 

ُه            [ ْوِت َواللَّ َذَر اْلَم صََّوِعِق َح ْن ال ْم ِم ي ءاَذاِنِه ِبَعُهْم ِف َأْو َآَصيٍِّب ِمْن السََّماِء ِفيِه ُظُلَمٌت َوَرْعٌد َوَبْرٌق َيْجَعُلوَن َأَص
  )١٩-البقرة (]ُمِحيٌط ِباْلَكِفِريَن

رآن             وقد ُعد ذآر الرعد والب     يم من زواجر الق ذآر الحك ل        ((، وهو    )٦٧(رق في آي ال ي بضخامة التمثي شهد غن م
                                                 

  .١/٨٢: نهج البالغة) ٦١(
  .١٩٠، ١/١٨٩: ن.م) ٦٢(
  .٢٢٠: بالغة القرآن) ٦٣(
  .١٠٢/ ٢: نهج البالغة) ٦٤(
  .١٢٦: ، األعراف٢٥٠: سورة البقرة: ، ظ٢٢٠: بالغة القرآن) ٦٥(
  .١/٢٠: البيان والتبيين) ٦٦(
  .١/٥٧: مجمع البيان في تفسير القرآن: ظ) ٦٧(



زة من                 م في آ رتهم، فه افقين وحي رغ المن والتصوير، ورعب األضواء الكاشفة، انصب في مناخ يسرد البعد النفسي لف
رق            ان الب ه ظلمات عاصفة، باصوات الرعد، ولمع ذا   . )٦٨())األضطراب آمن قذفته السماء بمطر متقاطر تدفع وفي ه

  :  في خطب الحرب، ففي خطبته التي بها يصف خصومه من اصحاب الجمل، اذ قال�المعنى جاء بها اإلمام 
   )٦٩("َوَقْد أْرَعُدوا َوَأْبَرُقوا، َوَمَع هَذْيِن اَألْمَرْيِن اْلَفَشُل"

ى الرعد آٍت م       ز عل ه    على الرغم من أن الرعد والبرق يحدث في وقت واحد فاّن الترآي د يرعب سان ق ن أن االن
سماء في أي                      ى ال سان إل د ال ينظر االن صوت الرعد حتى ولو آان نائمًا فيستيقظ، أما البرق فهو بحاجة إلى النظر، وق

ام                  رآن وآالم اإلم ديم في الق ذا التق ذا جاء ه ك، ول رد ذل م ي سمعه أراد أم ل ذين    �وقت، اما الرعد في رق الل  الرعد والب
وعيد والتهديد وفي هذا المعنى وصف لحالهم في أنهم اليقدرون على فعل شيء، وأن فعلوا فال  داللة على ال�ذآرهما 

  .شيء وراءه، فقد وردت على سبيل االستعارة التصريحية
  :  على التوالي آقوله تعالى ))القبض والبسط((أما في معنى 

ونَ           َمْن َذا الَِّذي ُيْقِرُض اللََّه َقْرًضا َحَسًنا َفُيَضِعَفُه لَ        [ ِه ُتْرَجُع ُصُط َوِإَلْي ِبُض َوَيْب رة  (]ُه َأْضَعاًفا َآِثيَرًة َواللَُّه َيْق -البق
٢٤٥(  

الى  بحانه وتع أن يوسعه ((أي أن اهللا س وام ب ى أق رزق عل سط ال يهم ويب ره عل أن يقت وام ب رزق عن أق يقبض ال
در، وف                  )٧٠())عليهم شاء ويق ا ي االرزاق آم الى يتصرف ب ى التصرف جاءت في خطب          ، أي ان اهللا سبحانه وتع ي معن

  :  من خطبة له عندما تواترت األخبار بإستيالء اصحاب معاوية على اليمن، اذ قال�الحرب لإلمام 
   )٧١("مـَـا ِهَي االَّ اْلُكوَفُة َأْقِبُضَها َوَأْبُسُطَها"

ء وحسن التصرف     القبض والبسط للداللة على تمكنه من التصرف بها من جهة االدارة واالستيال            �فقد استعار 
  .على سبيل االستعارة التصريحية

  : ، آما ورد في قوله تعالى ))قائم وحصيد((ومن المعاني التي تكاد التفترق في آي الذآر الحكيم آلمتا 
  )١٠٠-هود (]َذِلَك ِمْن َأْنَباِء اْلُقَرى َنُقصُُّه َعَلْيَك ِمْنَها َقاِئٌم َوَحِصيٌد[

ذه الق     ا هو    قصد سبحانه وتعالى ان ه ا م ائم  ((رى منه ا هو      )) ق ا م اني ومنه العروش والمب رًا  ))حصيد (( ب   تعبي
ائم وحصيد في احدى                            ى وردت آل من ق ذا المعن ى ه ر، وعل ه أث د ل بالكناية عن الخراب، أي ما سقطت مبانيه فلم يع

  :  اذ قال�خطب المالحم لإلمام 
ُروُن              هذا َوَآْم َيْخِرُق اْلكوفَة ِمْن َقاِصٍف، َوَيُمرُّ        " فُّ اْلُق ٍل َتْلَت ْن َقلي ٍف، َوَع ْن َعاِص ا ِم َعَلْيَه

   )٧٢("ِباْلُقُروِن، َوُيْحَصُد اْلَقاِئُم َوُيْحَطُم اْلَمْحُصوُد
ة فهي                   �قصد اإلمام    ائم،      (( المعنى نفسه في اآلية االنفة الذآر، وقد جاء بها ليرسم صورة الفتن اء الق دمر البن ت

ين من الوجود       وتجعله أثرًا بعد عين، وتمحو         ار األول ام      )٧٣())أث ًا           �، وفي آالم اإلم ا بقي من الصالح قائم ة عم  آناي
  .وحصيدًا، وحتى ما حصد منه يحطم

ة الحق في         ))الحق والباطل (( من االلفاظ الثنائية، آلمتا      �ومما أنتقاه اإلمام   ا آلم ة الباطل تقابله  وقد وردت آلم
ي   اثنتي عشرة آية، وفي جميع هذه اآليات آان يع         اد                  ((ن ضائع والعمل الخاسر واالعتق د ال الباطل في االسالم هو الجه

  : ، منها قوله تعالى )٧٤())الزائف النه نقيض الحق، والحق هو الدين الباقي والشرع الخالد
  )٤٢-البقرة (]َوَال َتْلِبُسوا اْلَحقَّ ِباْلَبِطِل َوَتْكُتُموا اْلَحقَّ َوَأْنُتْم َتْعَلُموَن[

  : وقوله تعالى 
  )٨-االنفال (]ِلُيِحقَّ اْلَحقَّ َوُيْبِطَل اْلَبِطَل َوَلْو َآِرَه اْلُمْجِرُموَن[

                                                 
  .٢٩٣، ٢٩٢: الصورة الفنية في المثل القرآني) ٦٨(
  .١/٤٢:نهج البالغة) ٦٩(
  .٢/٣٤٩: مجمع البيان) ٧٠(
  .١/٦٤: نهج البالغة) ٧١(
  .١/١٩٥ :نهج البالغة) ٧٢(
  .٩٥/ ٢:في ظالل نهج البالغة) ٧٣(
  .٣٣١: التطور الداللي بين لغة الشعر ولغة القرآن) ٧٤(



  : وقوله تعالى 
  )٨١-االسراء (]َوُقْل َجاَء اْلَحقُّ َوَزَهَق اْلَبِطُل ِإنَّ اْلَبِطَل َآاَن َزُهوًقا[

  :وقوله تعالى 
  )١٨-االنبياء (] َفِإَذا ُهَو َزاِهٌق َوَلُكْم اْلَوْيُل ِممَّا َتِصُفوَنَبْل َنْقِذُف ِباْلَحقِّ َعَلى اْلَباِطِل َفَيْدَمُغُه[

ام         ى نقيض من الحق                     �وعلى هذا األساس جاء بها اإلم م عل ف، وانه ادهم الزائ ه، اعتق د للخارجين علي  ليؤآ
  : بقوله من خطبة له في نقد وتعريض لهم، اذ قال

   )٧٥("ْلَحقُّ ِمْن َجْنِبِهَفألْنُقَبنَّ اْلَباِطَل َحتَّى َيْخُرَج ا"
   : �ومرة أخرى يقول 

   )٧٦("َوَأْيُم اِهللا ألْبَقَرنَّ اْلَباِطَل َحتَّى ُأْخِرَج اْلَحقَّ ِمْن َخاِصرِتِه"
اك                    ان هن أن الحق اليعرف اال اذا آ ة، وآ تعارة التمثيلي بيل االس ى س لقد جاء الحق والباطل في آال النصين عل

سي     باطل، والجملة القرآنية تت    ى هو                      ((بع المعنى النف ة فحسب، ولكن المعن ى أخرى صناعة لفظي ة عل ديم آلم يس تق فل
  .)٧٧())الذي جعل ترتيب اآلية ضرورة ال معدى عنه، واال اختل وانهار

  

  :  االفادة من الترآيب الجملي في القرآن-٤
ك أن  لقد وقع اإلمام تحت تأثير القرآن حتى تسرب إلى نفسه متوغًال في وجدانه، مؤثراً         فيه، وآان من جراء ذل

ار                   رًا من اآلث ك الخطب أث ى أصبحت تل ي، حت تأثرت خطبه بصورة عامة، وخطب الحرب، خاصة، باالسلوب القرآن
  .الفنية فضًال عن آونها وسيلة لألقناع والتأثير

ى محسوسات،                دل عل اظ ت فضًال عن   ولقد مال القرآن إلى ناحية التصوير، فنراه يعبر عن المعنى المعقول بالف
ـ                      ا، ف أثيرًا فيه نفس وت صوير هو االداة     ((أن تصوير االمر المعنوي، في صورة الشيء المحسوس يزيده تمكنًا من ال الت

سية، وعن الحادث                           ة النف ذهني، والحال ى ال ة عن المعن صورة المحّسة المتخيل المفضلة في أسلوب القرآن فهو يعبر بال
وذج        ا              المحسوس، والمشهد المنظور، وعن النم ي يرسمها فيمنحه صورة الت ي بال م يرتق شرية ث ة الب ساني والطبيع  االن

اره من           �، وهذا ما انتهجه اإلمام      )٧٨())الحياة الشاخصة، او الحرآة المتجددة     ه وافك تمد معاني  في خطب الحرب اذ اس
د وردت عناصر األ  ة، فق تعارة وآناي از واس ل ومج شبيه وتمثي ن ت ع م لوبه الرائ ي اس رآن، ف ين الق ي مع اني ف داء البي

  .التعبير القرآني على نهج طبيعي
ي           اء ف ا ج ة، فم ي الكناي ة ف از، وبالغ ي المج ة ف شبيه وروع ة الت ي دق اء ف ب ج اص بالترآي صوير الخ فالت

ا هو الوضوح                  �تشبيهاته رين، والغرض منه ين أم شبيه هو وجود صلة ب  مأخوذ من منهل القرآن، وآما نعلم بأن الت
ليس الحس وحده هو ((يدرك ما بين االشياء من صالت يمكن أن يستعين بها في توضيح شعوره فـ والتأثير، ألن اإلمام 

ظ           ر والح صيب األآب نفس الن ل أن لل ًا، ب نفس مع ه الحس وال رآن، ولكن ي الق ه ف شبه ب شبه والم ين الم ع ب ذي يجم ال
  .)٧٩())األوفى

  :)٨٠( خطبه الحربية وهي منها اسلوبه في�وهناك خصائص للتشبيه في القرآن، استمد اإلمام 
رة                         -١ ل الفك ة في نق ا، فضل ومنزل ا وحيوانه أن القرآن آان يستمد عناصر التشبيه من الطبيعة، فمن نباتها وجماده

  : وتصويرها وهو سر خلود القرآن منها قوله تعالى 
اًء َحتَّ                [ آُن َم َسُبُه الظَّْم ٍة َيْح َسَراٍب ِبِقيَع ْم َآ ُروا َأْعَمُلُه ُه           َوالَِّذيَن َآَف َدُه َفَوفَّ َه ِعْن َد اللَّ ْيًئا َوَوَج ْدُه َش ْم َيِج اَءُه َل ى ِإَذا َج

  )٣٩-النور (]ِحَساَبُه َواللَُّه َسِريُع اْلِحَساِب
اتهم              ((ابلغ تصوير ورد في القرآن فهو        ا هي قرب الهم، فه ابراز ألعمال الكافرين، وآشف لدخائلهم وانقطاع آلم

اء          -يله الظامئ   آالشعاع المنتشر في الصحراء يتخ     ى الم أمس الحاجة إل ى            - وهو ب اذب، الح عل ه استماع آ اء، ولكن  م

                                                 
  .١/٨١: نهج البالغة) ٧٥(
  .١/٢٠٠: نهج البالغة) ٧٦(
  .١٠٥: بالغة القرآن) ٧٧(
  .٢٩: التصوير الفني في القرآن) ٧٨(
  .١٩٢: بالغة القرآن) ٧٩(
  .١٩٦: ن.م: ظ) ٨٠(



ه، واذا                      روي غلت يئًا ي ده ش د عن م يج بسيط من األرض في صحوة من نهار، ووهج من قيض، واذا به خلب آالضباب ل
اًال، فهو ق                   ه،        به يصطدم بالمفاجأة الكبرى، والحقيقة التي لم يحسب لها حسابًا، ولم يشغل بها ب د اهللا بانتظار جزائ د وج

ة                        صحائف، واذا بالزباني ز ال ال، وتتمي ع األعم زان، وترف ة، يوضع المي ة خاطف وآشف حسابه، وبسرعة مذهلة وحرآ
  .)٨١())تقوده إلى النار

ال، اذ      �مما جاء به اإلمام متمثًال بقوله تعالى السابق من آالم له            ى القت ثهم عل  الصحابه في ساحة الحرب يح
  : قال

   )٨٢("رَّاِئُح إَلى  اِهللا َآالظَّْمآِن َيِرُد اْلَماَء، اْلَجنَُّة َتْحَت َأْطَراِف اْلَعَواِليال"
ه، وآل       وهكذا نرى أن التشبيه في القرآن يكون بتشبيه الشيء بالشيء في صورته وفي حرآته وفي لونه وطبع

  .)٨٣(منها متحد بذاته، واقع من بعض جهاته
  : عة هو الحيوان فقد ورد ذآره في القرآن الكريم، منه قوله تعالى ومن عناصر التشبيه في الطبي

  )٤٤-الفرقان (]َأْم َتْحَسُب َأنَّ َأْآَثَرُهْم َيْسَمُعوَن َأْو َيْعِقُلوَن ِإْن ُهْم ِإالَّ َآاَألْنَعِم َبْل ُهْم َأَضلُّ َسِبيًال[
  : وقوله تعالى 

وَن      )٥٢(آلِآُلوَن ِمْن َشَجٍر ِمْن َزقُّوٍم       )٥١(َكذُِّبوَن  ُثمَّ ِإنَُّكْم َأيَُّها الضَّالُّوَن اْلمُ    [ َشِرُبوَن   ) ٥٣(َفَماِلُئوَن ِمْنَها اْلُبُط َف
  )٥٥-٥١/الواقعة (]َفَشِرُبوَن ُشْرَب اْلِهيِم )٥٤(َعَلْيِه ِمْن اْلَحِميِم 

ام              شبيه في خطب الحرب لإلم ذا الت ام، فهي ق     �آما ورد ه د اشار الىاحوال االنع ة، عطشى     فق ة، وهزيل وي
انوا من اصحابه أو                  ...ومرتوية، حنونة وعطوفة   بكل احوالها، وجعل هناك صلة بين صفاتها وصفات االنسان سواء آ

  .اعدائه
  : فقد شبه اإلمام تزاحم الناس على بيعته بتزاحم االبل العطاش التي تقصد الورد،  اذ قال

   )٨٤("يِم َيْوَم ِوْرِدَهافـَـَتَداآُّوا َعَليَّ َتَداكَّ اِإلِبِل اْلِه"
  : وتارة يشبه حال بعض أهل الكوفة، باألبل الضالة، اذ قال

   )٨٥("مـَـا َأْنُتْم إال َآِإِبٍل َضلَّ ُرَعاُتَها، َفُكلََّما ُجِمَعْت ِمْن جاِنٍب اْنَتَشَرْت ِمْن آَخَر"
   :المقدرة الفائقة في أختيار االلفاظ الدقيقة الموحية، منه قوله تعالى  -٢

ْم   [ ِه َلَعلَُّه ِت اللَّ ْن ءاَي َك ِم ٌر َذِل َك َخْي َوى َذِل اُس التَّْق ًشا َوِلَب ْوءِتُكْم َوِري َوِري َس ا ُي ْيُكْم ِلَباًس ا َعَل ْد َأنَزْلَن ـي آَدَم َق َيَبنـِ
  )٢٦-األعراف (]َيذَّآَُّروَن

ذي        لباس التقوى هو لباس االيمان والعمل الصالح، والورع، وأتقاء معاصي اهللا س            درع ال بحانه وتعالى، وهو ال
  )).ذلك من آيات اهللا لعلهم يذآرون((يلبسه من يجاهد في سبيل اهللا، على حد قوله تعالى 

  :  بهذا الترآيب من قوله في خطبة له يحث فيها اصحابه على القتال، اذ قال�وقد جاء اإلمام 
َوى،       َأمَّا َبْعُد، َفِإنَّ اْلِجَهاَد َباٌب ِمْن َأْبَواِب الْ  " اُس التَّْق َو ِلَب ِه، َوُه ِة أْوِلَياِئ ُه اُهللا ِلَخاصَّ َجنَِّة َفَتَح

   )٨٦("وِدْرُع اِهللا اْلَحِصيَنُة، َوُجنَُّتُه اْلَوِثيَقُة
فيه من  (( بهذا التشبيه البليغ ليؤآد بأن الجهاد هو التقوى نفسها، وعلى هذا فقد آان التشبيه في القرآن �قد جاء  
شبيه،            التأثير في العاط   ر من الت افرين والمشرآين نصيب واف افقين والك ان للمن ذا آ فة، فترغب أو ترهب، ومن أجل ه

ور      ن النف دعوة م ك ال ه تل ابلون ب انوا يق وبهم، وماآ ى قل دعوة عل ع ال صور وق وحًا وي سيتهم وض د نف ذي يزي ال
  .)٨٧())واألعراض

ام   ي خطب الحرب لإلم شبيه ف د ورد الت ان �وق ذه المع ل ه امًال لك ان  ح د آ وس  �ي فق ي نف أثير ف د الت  يري
ان                      - التشبيه -أصحابه، فيأتي به     ه سواء آ ا في اهداف خطب دة زواي ا من ع  آي يثبت الفكرة في النفس، ويبقى يلمح له

  ..حثًا على القتال او نقدًا و تعريضًا أو تهديدًا و إنذارًا
                                                 

  .٢٨١: مثل القرآنيالصورة الفنية في ال) ٨١(
  .٢/٤:نهج البالغة) ٨٢(
  .٤٣:الجمان في تشبيهات القرآن: ظ) ٨٣(
  .١/١٠٣: نهج البالغة) ٨٤(
  .١/٨٣: ن.م) ٨٥(
  .١/٦٧: نهج البالغة) ٨٦(
  .٢٠٤: بالغة القرآن) ٨٧(



شخيص       ريم        )٨٨(آثير ما يجتمع التخييل والتجسيم والت رآن الك ًا،          ، في الق وي محسوسًا ملموس دو األمر المعن فيب
  : ففي قوله تعالى 

  )١٨-االنبياء (]َبْل َنْقِذُف ِباْلَحقِّ َعَلى اْلَبِطِل َفَيْدَمُغُه َفِإَذا ُهَو َزاِهٌق َوَلُكْم اْلَوْيُل ِممَّا َتِصُفوَن[
ستعارين    ))القذف والدمغ((هنا يقذف اهللا بالحق على الباطل فيذهبه ويبقى الحق شامخًا، فـ         ة م  الواردتان في اآلي

 بالمعنى نفسه، ففي خطبته عند �وهما محسوسان والحق والباطل مستعار لهما وهما معقوالن، وقد وردت عند اإلمام 
  : خروجه لقتال أهل البصرة في وقعة الجمل، قال

ِسيِري        أَما َواهللا ِإْن ُآْنُت َلِفي َساَقِتَها َحّتى َتَولَّْت ِبَحَذاِفيِرَها، َما         " ُت، َوإنَّ َم  َضُعْفُت َوال َجُبْن
   )٨٩("هَذا ِلِمْثِلَها، َفَألْنُقَبنَّ اْلَباِطَل َحتَّى َيْخُرَج اْلَحقُّ ِمْن َجْنِبِه

  :  موبخًا الخارجين عليه، فيقول�ومرة ثانية يقولها
   )٩٠("ِهَواْيُم اِهللا َألْبَقَرنَّ اْلَباِطَل َحتَّى ُأْخِرَج اْلَحقَّ ِمْن َخاِصَرِت"

المعنى  �قول اإلمام هذا متمثل بما ورد في آي الذآر الحكيم فقد جاء      دة، اذ    - الترآيب  - ب صياغة جدي  ولكن ب
 وآالهما ))انقبّن، وابقرنّ (( أو حاويًا عليه وفي آال النصين جاء بالفعلين          ))للحق((مثل الباطل، بكائن أو بهيكل، متضمن       

  . الدالة على الحرآة والتجدد- يخرج و اخرج- بالصيغة الفعلية�يوحي بالقوة التي يستعملها اإلمام 
الحق      �وهنا اإلمام يضرب الباطل ليخرج الحق اال اذا قلنا أّنه            ه هو     - يضرب الباطل ب  فيخرج الحق     - أي حق

  .الواضح الذي التبس على بعض اصحابه
ه ألصحابه م            �ومرة أخرى يأتي     ات فمن          بصورة مرادفة من القرآن الكريم ليوضح فكرت ذآر البّين ات ال ن آي

  : قوله سبحانه وتعالى
ا                     [ ْدُهْم َوَم ِد َوِع َوِل َواَألوَل ي اَألْم اِرْآُهْم ِف َواْسَتْفِزْز َمْن اْسَتَطْعَت ِمْنُهْم ِبَصْوِتَك َوَأْجِلْب َعَلْيِهْم ِبَخْيِلَك َوَرِجِلَك َوَش

  )٦٤-االسراء (]َيِعُدُهْم الشَّْيَطُن ِإالَّ ُغُروًرا
 عليهم من خيله ورجله آي يغرر     )٩١(أن الباري عز وجل يخاطب أبليس بأن يعّد لبني آدم ما يستطيع ويجلب            وآ

ام                              ة في احدى خطب الحرب لإلم ة القرآني ذه الجمل د وردت ه شيطان اال غرورًا، وق دهم ال ا     �بهم، وما يع  لترسم لن
  : الصورة نفسها، اذ قال

   )٩٢("ِحْزَبُه، َواْسَتَجَلَب َخْيَلُه َوَرْجَلُهأال َوإنَّ الشَّْيَطاَن، َقْد َجَمَع "
ل صفين،       ا أه شيطان هن ى بال د عن سابقة، وق ة ال ي اآلي ه ف اءت علي ا ج ة لم ا مرادف تعارة هن اءت االس د ج فق

  .�واصحاب الجمل، ألن آًال منهما، جمع حزبه واستجلب خيله ورجله لحرب اإلمام
سها من               ان األدب في أنبل نماذجه، يجمع بين المشاعر          ا يجان ك المشاعر بم واأللفاظ وتأتي النفس لتعبر عن تل

ى التعريض، واذا آانت في               ((االلفاظ فـ    ل تجاوزه إل ائي ب القرآن يرسم في الخيال صورة ناطقة التقف عند الرمز الكن
اه                     يس من معن ا ل ى م ه إل وح ب ذآر اللفظ وتل اه، فأنك في التعريض ت د الزم معن ذآر اللفظ وتري ة وال  الكناية ت ال حقيق

  : ، فالتعريض هو أن يذآر شيء يدل به على شيء لم يذآر واهم أغراضه، الذم، منه قوله تعالى)٩٣())مجازًا
إِ                          [ ْوِت َف ْن اْلَم ِه ِم َشى َعَلْي ِذي ُيْغ ُنُهْم َآالَّ ُدوُر َأْعُي َك َت ُروَن ِإَلْي َتُهْم َيْنُظ ْوُف َرَأْي اَء اْلَخ ِإَذا َج ْيُكْم َف َب  َأِشحًَّة َعَل َذا َذَه

ِسيًرا         ِه َي ى اللَّ َك َعَل اَن َذِل ْم َوَآ ُه َأْعَمَلُه َأْحَبَط اللَّ وا َف ْم ُيْؤِمُن َك َل ِر ُأْوَلِئ ى اْلَخْي حًَّة َعَل َداٍد َأِش ِسَنٍة ِح َلُقوُآْم ِبَأْل ْوُف َس  ]اْلَخ
  )١٩-االحزاب(

صره فال يغمض، واهللا      هو وضع الجبان، التلفت يمينًا وشماًال، فتبدو عينه، آعين الذي نزل ب         ه الموت، يبقى ب
ا                           ذا م وم واخوفهم، وه أس اجبن ق سبحانه وتعالى يصف الكافرين عند الحرب، اشح قوم وابسطهم لسانًا وفي وقت الي

  :  في خطبته ألستنفار الناس إلى أهل الشام، اذ قال�جاء به اإلمام 
ْوِت       إَذا َدَعْوتُ ..ُأفٍّ َلُكْم َلَقْد َسِئْمُت ِعَتاِبُكمْ    " َن اْلَم َأنَُّكْم ِم ُنُكْم َآ ُكْم إَلى ِجَهاِد َعُدوُِّآْم َداَرْت َأْعُي

                                                 
  .٣٢٥: مباحث في علوم القرآن: ظ) ٨٨(
  .١/٨١: نهج البالغة) ٨٩(
  .٢٠٠/ ١: ن.م) ٩٠(
  .١١٣: دراسة ومعجم:مع نهج البالغة:  الحيوان، ظهو ماسبق من: الجلب) ٩١(
  .١/٤٣: نهج البالغة) ٩٢(
  .٣٣٢: مباحث في علوم القرآن) ٩٣(



   )٩٤("ِفي َغْمَرٍة
صوير دقيق                     �آان ه ت  يخاطب اصحابه بصيغة العتاب والتقريع فقد آنى عن صفة جزعهم واضطرابهم، وفي

د رسم ص        ة، فق د وفى     لما في نفوس بعض أهل الكوفة من الخوف والجبن لمالقاة جيش معاوي ة وموجزة فق ورة موحي
  .المعنى بالفاظ قليلة

 بكالم آخر اقتبس صياغته من القرآن الكريم ومن المعنى ذاته ايضًا، اذ قال سبحانه          �ومن الخطبة نفسها جاء     
  : وتعالى 

  )٤١-الرعد (]َب ِلُحْكِمِه َوُهَو َسِريُع اْلِحَساِبَأَوَلْم َيَرْوا َأنَّا َنْأِتي اَألْرَض َنْنُقُصَها ِمْن َأْطَراِفَها َواللَُّه َيْحُكُم َال ُمَعقِّ[
  : وجاءت مرة ثانية في قوله تعالى 

 ]َبْل َمتَّْعَنا َهُؤَالِء َوآَباَءُهْم َحتَّى َطاَل َعَلْيِهْم اْلُعُمُر َأَفَال َيَرْوَن َأنَّا َنْأِتي اَألْرَض َننُقُصَها ِمْن َأْطَراِفَها َأَفُهْم اْلَغِلُبونَ                 [
  )٤٤-النبياءا(

ا    ((وقد قصد سبحانه وتعالى بقوله       ا،         ))ننقصها من اطرافه ا من أطرافه الظهور عليه صها ب ر ينق  أي أرض الكف
صد اصحابه         �، وقد جاء بها اإلمام    )٩٥( بلدًا بعد بلد، وقيل ننقصها بالقتل والسبي       �فيفتحها للنبي محمد     د ق ثًال، وق  متم

  : المتقاعسين عن القتال، اذ قال
ْئ" ال          َلِب َراُفُكْم َف ْنَقُص َأْط ُدوَن، َوُت اُدوَن َوال َتِكي ُتْم، ُتَك ْرِب َأْن اِر اْلَح ْعُر َن ُر اِهللا َس َس َلَعْم

   )٩٦("َتْمَتِعُضوَن
اء ة       �ج ل الكوف ن أه امون ع نهم الين شام فرصة م ل ال ت اه ا امكن ن اصحابه، فكلم ل م ن الني ة ع ا آناي  به

  .ضبونالمتخاذلين الساهين فيحتلون أرضهم واليغ
  . من هذا التمثيل طريقة مؤثرة تدفع اصحابه إلى التفكير العميق�وهكذا فقد وجد 

ي                         ام عل ى خطب اإلم رآن عل ي فضل الق ول ف ة وخطب الحرب خاصة     �وعلى هذا يمكن أن نجمل الق  عام
ه في م                    (( سلوآًا ب ه حذوه، وم م       فانك تجده مشتقًا من الفاظه، ومقتضبًا من معانيه ومذاهبه، ومحذوًا ب و وان ل نهاجه؛ فه

ل، اال ان يكون                            ى وال افخم وال أنب يكن نظيرًا وال ندًا، يصلح ان يقال أّنه ليس بعد آالم افصح منه وال أجزل، وال اعل
اد           �آالم ابن عمه     صلح ألنتق اس ي يس آل الن صناعة ول ذه ال م ه  وهذا أمر اليعلمه اال من ثبتت له قدم راسخة في عل

  .)٩٧())ذهب، ولكل صناعة أهل ، ولكل عمل رجالالجوهر بل وال النتقاد ال
 

  
  
  
  
  
  
  

    
  

                                                 
  .١/٨٢: نهج البالغة) ٩٤(
  .٤٩/ ٧، ٣٠٠/ ٦: مجمع البيان: ظ) ٩٥(
  .٨٣/ ١: نهج البالغة) ٩٦(
  .٨٣/ ٢: ابن ابي الحديد: شرح نهج البالغة) ٩٧(



  المبحث الثاني
  

  الحديث النبوي الشريف
  

   االقتباس باللفظ-  ١
   االقتباس بالمعنى-  ٢



  
  

  تأثير الحديث النبوي 
  

ي       �الحديث النبوي هو قول الرسول       ّون   �، وهو جزء من السنة النبوية الشريفة ألنه مع فعل النب ره يك  وتقري
د                           السّن شكله، ويقي اب، ويوضح م ان يفصل مجمل الكت د آ ريم، فق ة التي تعد المصدر الثاني في التشريع بعد القران الك

 يتفق القرآن والحديث وحيًا، ومعنى، ويفترقان لفظًا ونظمًا، وذلك فرق ما بين الكالم              ((مطلقه، ويخصص عامه، وبهذا     
  .)٩٨())المعجز وغير المعجز

ة، فأجتمعت                   نشأة قرش �وقد نشأ الرسول   ل العربي ية بدوية خالصة واسترضع في بني سعد بن بكر، وهي أفصح القبائ
ه      �، فقد آان )٩٩(له فصاحة اللسان واللغة  ا لدي ارة، آم وًال، وأوضحهم عب  أعذبهم أسلوبًا وأروعهم حكمة، واصدقهم ق

  .المعاني الدينية والفقهيةقدرة فطرية على ابتكار االساليب العالية، ووضع االلفاظ الجديدة لما استحدث من 
ا،          �وقد منح اهللا عز وجل الرسول        صاحة خطبائه ا، وضروب ف احاطة عظيمة، بلغة العرب، وشوارد الفاظه

ـ                  اس     ((وبالغة وّعاظها، وآتاه جوامع آلمها، وعرفه ايامها وأمثالها، فضًال عن حكمها ومعاني اشعارها، ف سمع الن م ي ل
ًا، وال أسهل                        بكالم قط أّعم نفعًا وال أقصد لفظ         ًا، وال أحسن موقع رم مطلب ذهبًا، وال اآ ًا، وال اجمل م ًا، وال اعدل وزن

د إلهي    )١٠٠())�مخرجًا، وال أفصح معنى وال ابين في فحوى، من آالمه           ا ينطق   ((، ولما آان الرسول يتحدث بتأيي وم
س         )١٠١())عن الهوى ان هو إال وحي يوحى       ذا     ، فأنه اليمكن ان يقع بين احكام القرآن وال ى ه ارض، وعل ّنة تخالف أو تع

  .فقد حازت السّنة النبوية الصحيحة من قلوب المسلمين ما للقرآن تقريبًا من مكانة عظيمة
ه لمقتضى الحال،                           ة مدلول ين، ومطابق ى واضح مع ا، ألداء معن ساق عباراته ة بأت ازت االحاديث النبوي لقد امت

ان            ((ولـ  . لفاظ وتراآيب فضًال عن إغنائه لغتنا العربية بصياغات محكمة من ا         ي، آ ة الرسول لعل ؤة ورعاي مدرسة النب
ذات،           ذه ال اء ه ان                     ..لها أثرها في بن ره، وآ ر من غي ره، وأخذ أآث ر من غي تفاد اآث سي، فاس ا النف صحبته أثره ان ل وآ

ي                    تعداد ذهن ك ذو اس وق ذل ا، وهو ف ا ووعاه ي ادرآه ة الت ة العربي ام من حب الثقاف اء  للمحيط اثره في نفس اإلم وذآ
ن           ًا م ة وعلم ع ثقاف ذه اوس ا اخ ره، وم صل لغي الم يح ه م صل ل ة إن ح ت النتيج ة، وآان سية ورغب ة نف ع، وقابلي رفي

  .)١٠٢())غيره
ا                    �لقد استعان اإلمام علي      ا، آم أثير فيه وة الت ي، وق ال الفن  باالحاديث النبوية في توشيح خطبه، واضفاء الجم

  .حيث اراد التعبير عن معنى مشابه لها�دت في آالم النبي استعان بالصور البيانية، واألوصاف التي ور
ا         . )١٠٣( عن مدى أهيمة الحديث في احدى خطبه       �وقد أآد اإلمام     وما يرد على روايته من اشكال واقسام؛ فمنه

سّ        م ق شابهًا، ث م ما هو حق وما هو باطل، أي ضعيف وصحيح، ناسخًا آان او منسوخًا، وعاّمًا أو خاّصًا، ومحكمًا او مت
  : )١٠٤(رواة الحديث على اربعة اقسام

  . رجل منافق مظهر لإليمان متصنع باالسالم  )أ 
  . شيئًا لم يحفظه على وجهه�ورجل سمع من رسول اهللا   )ب 
  .شيئًا يأمر به، ثم أّنه نهى عنه � ورجل سمع من رسول اهللا   )ج 
وارد              (( واخر لم يكذب على اهللا وهذا         )د  ز م ر، يمي ّين الحديث         عالم قدير آما هو راٍو ثقة وخبي ة والمجاز، وب الحقيق

 .)١٠٥())...الواضح الذي ال يجوز تأويله بحال، والمشكل الذي يمكن تأويله بما يتفق مع العقل ومقاصد الشريعة
 واضحًا جليًا، آما بدا االسلوب نفسه في استمداده أليات القرآن          �لقد بدا األثر النبوي في خطب الحرب لإلمام         

دة،          الكريم، فهو يضع امام نص     ى استخراج صيغ جدي م يعمل عل وي، ث ب عينيه األصل سواء من القرآن والحديث النب
                                                 

  .١٦، ١٥:  في الدراسات اللغوية والنحويةالحديث النبوي الشريف وأثره) ٩٨(
  .١٩٩/ ١:  عصر البعثة االسالمية-العصر الديني: الخطابة في صدر االسالم: ظ) ٩٩(
  .١٨، ١٧/ ٢: البيان والتبين) ١٠٠(
  .٤-٣/ سورة النجم) ١٠١(
  .٥٦: اإلمام علي ومدرسة القرآن) ١٠٢(
  .١٨٨/ ٢: نهج البالغة: ظ) ١٠٣(
  .١٩٠، ١٨٩/ ٢: ن.م: ظ) ١٠٤(
  .٢٤٤/ ٣:  في ظالل نهج البالغة)١٠٥(



  .�مضيفًا إليها أو محورًا إياها، بما يناسب والظرف الذي آان يحيط باالمام 
  :  من خالل ما يأتي�وقد آان اثر الحديث النبوي في خطب الحرب لإلمام 

  .االقتباس باللفظ -١

  .االقتباس بالمعنى -٢

 : القتباس باللفظا: أوال
وي، اذ أّن                 � بأقتباسه من آالم الرسول      �لم يصرح اإلمام     ر النب سه في األث نّص نف على الرغم من تضمين ال

ام  ان �اإلم ر (( آ وي الغزي العلم النب ه الفياض الطافح ب ة من ينبوع سي آؤوسه المترع م، ويحت اويق العل ضع اف  يرت
ه        المستمد من اهللا عز وجل، فقد أّدب اهللا محم    سه بقول ا حدث عن نف ه آم أديببي    ((د فأحسن تأديب ي فأحسن ت ي رب  ))أدبن

ي                         ي غرس النب ان عل ه، وآ ه بأدب ه، وأّدب ه من علّم د غرس اهللا، َعلّم وأّدب محمد عليًا فأحسن تأديبه ايضًا، فكان محم
  .)١٠٦())علمه من علمه وأدبه بأدبه

ة في م                 ر او ليضع الكلم ة،          واالمام لم يكن يخطب لمجرد التعبي تعارة او آناي ا الحقيقي او المجازي او اس عناه
  .قدرة وتلقائية، وفي بيانه قوة، وفي آالمه فكرة�وانما الواقعية عند اإلمام هي الفلسفة الحقيقية، ففي خطبه  

  :  من خطبة له يومئ فيها إلى ذآر المالحم، اذ قال�وفي قول آخر لإلمام 
ونَ   َوَسَيْأِتي َغٌد بِ   -ال َوِفي َغٍد    َأ" َساِوئ               -َما الَتْعرُف ى َم ا َعَل ا ُعمَّاَلَه ْن َغْيرَه َواِلي ِم ُذ اْل  َيْأُخ

   )١٠٧("َأْعَماِلَها، َوُتْخِرُج َلُه اَألْرُض أَفاِليَذ َآِبِدَها َوُتْلِقى ِإَلْيِه ِسْلمًا َمَقاِليدَها
 : ذآر فيه اشراط الساعة، اذ قال�وهذا الكالم مقتبس من حديث للرسول 

ولُ         َتقيُء (( ُل، َفَيُق يُء اْلَقاِت ضَِّة َفَيِج ذََّهِب َواْلِف ْن ال ُطَواَن ِم َاَل اُألْس ي  :  اَألْرُض أََْفَالَذ َآِبِدَها، َأْمَث ِف

ِفي هَذا َقَطْعُت َيِدي : في هَذا َقَطْعُت َرِحِمي، َوَيِجيُء اْلَساِرُق، َفَيُقوُل: هَذا َقَتْلُت، َوَيِجُيء اْلَقاِطُع، َفَيُقوُل

  )١٠٨())َم َيَدُعوَنُه َفال َيأُخذوَن ِمْنُه َشْيئًاُث
سلمين                � حديث الرسول  �أوجز اإلمام    صير الم اٍف لتب وي آ  وآأن المقطع الذي اقتبسه اإلمام من الحديث النب

  .. وسمع منه هذا الحديث، فيعود إلى نفسه ليتذآر تفاصيل ذلك�وتذآيرهم ببقية الحديث، فمنهم من شهد الرسول
ه      ((هذا الكالم من     وقد ُعّد    ة، الن تعارة العجيب د،               � االس افالذ الكب ي أستودعتها بطون األرض ب وز الت شبه الكن

د               واهر األرض عن ن ج وز م ذلك الكن سة، فك ضاء الرئي رائف األع ن ش د م عب الكب ا، ألن ش عبها وقطعه ي ش وه
  .)١٠٩())إخراجها

د      جاء بأساليب الصناعة فطريًا، واضاف لها وسائل الطبيعة        �اإلمام   ر بعي ل ني  الغنية، فبالغته، هي نتيجة عق
  .�األغوار وثقافة دينية استقاها في صحبته للنبي

رك أخر،   �اقتباس آخر، يوحي للسامع أو القارئ عن حفظ اإلمام         وتشعبه بالحديث النبوي، اذ يأخذ الفاظًا ويت
  : رًا بهم، قال مفتخ- حين أمر الناس بالصلح- وهويصف اصحاب رسول اهللا يوم صفين�فمن قوله 
ًا                  " الُم ُمْلِقي َتَقرَّ اإلْس ى أْس ْصَر، َحتَّ ا النَّ َفلَّما َرأى اُهللا ِصْدَقَنا َأْنَزَل ِبَعُدوَِّنا اْلَكْبَت َوأْنَزَل َعَلْيَن

  )١١٠("ِجَراَنُه، َوُمَتَبوِّئًا أْوَطاَنُه
  : ، اذ قال� عن الرسول)) استقر االسالم ملقيًا جرانه ((وقد وردت 

  )١١١( ))...ُيْلِقي اِإلْسُالُم ِبِجَراُنه إلى األْرِض...((
                                                 

  .٥٥: حياة أمير المؤمنين في عهد النبي ) ١٠٦(
  .٤٦/ ٩: ابن ابي الحديث: شرح نهج البالغة: ، ظ٢٢، ٢١/ ٢: نهج البالغة) ١٠٧(
  .٧٠١/ ٢: آتاب الزآاة: صحيح مسلم) ١٠٨(
  .٢٢٦: المجازات النبوية) ١٠٩(
  .٤/٣٤: بي الحديدابن ا: شرح نهج البالغة: ، ط١٠٥/ ١: نهج البالغة) ١١٠(
  .١: آتاب المهدي: مسند أحمد) ١١١(



ى           ((آما وردت هذه العبارة في آالم العرب آثيرًا و           ر إل ذبح البعي ّدم العنق من م ل ُمق ق، وقي الجران باطن العن
  .)١١٢())منحره، فاذا برك البعير، ومّد عنقه على األرض قيل القى جرانه باألرض

 من ابتداعه، وتبقى في اذهان الناس، ومن ثم استعملها �ة في حديث الرسول    الشك أن هذه االستعارات الوارد    
تقرار         ))االسالم(( اذ جعل    � ليعيد إلى األذهان آالم الرسول       �اإلمام   ى الفعل وهو االس ه االرادة عل  شيئًا محسوسًا، ل

  .وس آناية عن تمكن االسالم وغلبته في النف))ملقي بجرانه((والغلبة فهو مجاز عقلي، و 
  :  عندما عزم على المسير إلى الشام بعد حرب الجمل، قال�ومن آالم أخر لإلمام 

   )١١٣("الَّلُهمَّ ِإنِّي أُعوُذ ِبَك ِمْن َوْعَثاِء السََّفِر"
  :  اذ قال� عندما وضع رجله في الرآاب، وقد ورد هذا الدعاء عن النبي �وهو دعاء دعا به 

  .)١١٤()) َوْعَثاِء السََّفِراّللّهمَّ إنَّا ّنُعوُذ ِبَك ِمْن((
  .)١١٥()) السفر وشقته وتكاليفه بمنزلة الوعثاء التي قاطعها تعب والساري فيها نصب(( من �فقد جعل النبي 

ى اهللا                 �جاء اإلمام    وي من خالل التوجه إل الخلق النب ق ب ام للتخل اس، ودعوة من اإلم  بهذا الدعاء، تذآيرًا للن
ا ينتظره                     تعالى في السفر والدعاء به، وا      دري م ه وهو الي ى رب لهدف من ذلك تربوي ايماني، يهدف إلى شد المؤمن إل

  .في غيبه، وبهذا تحل الطمأنينة في النفس
ًال وسلوآاً        � مرآة لبعض ما ورد من أقوال الرسول          �وهكذا فقد آان آالم اإلمام       سًا وعق ع، نف د  .  وللمجتم وق

ام   �ول بدا واضحًا وجليًا احكام النسج بين اقوال الرس       اء     (( �وما جاء في خطب الحرب لإلم ام آالثن ى اإلم اء عل فالثن
  .)١١٦())على ضوء القمر المستمد من نور الشمس

  : األقتباس بالمعنى: ثانيًا
ان                   �بالغة الرسول    ة، وآ راث حكم م يكن ينطق إال عن مي اب النهى، فل  وجوامع آلمه المأثورة؛ اذهلت ارب

ر  �ايضاحه، وعلى هذا نجد آثيرًا من الصور البيانية التي أخذها اإلمام         إلى المعنى دون التبسط في       �يشير    عن األث
  .النبوي، محورًا فيها، ومن ثم تبعث في النفس إحساسًا وآأنها تطرق السمع ألول مرة

  : من آالم له في اصحابه في ساحة الحرب، وهو يحثهم فيها على القتال�ويقول 
  .)١١٧("آِن َيِرُد اْلَماَء، اْلَجنَُّة َتْحَت أْطَراِف اْلَعَواِليالرَّاِئُح إَلى اِهللا َآالظَّْم"

ه             �ورد في الحديث النبوي الشريف من المعنى نفسه، اذ قال          ا أراد بعث د لم ن زي ا أسامة ب في وصية وصى به
  ..�إلى مؤتة، وقد ورد الحديث بالفاظ عدة والمعنى نفسه، اذ قال

                                                 
  .))جرن((مادة : لسان العرب) ١١٢(
  .٩٦/ ١: نهج البالغة) ١١٣(
  .٣٢/ ٢: آتاب الجهاد: سنن ابي داود) ١١٤(
  .١١٣: المجازات النبوية) ١١٥(
  .١٤:علي والقرآن) ١١٦(
  .٢/٤: نهج البالغة) ١١٧(



  .)١١٨())وَف اْلّجنَُّة َتْحَت َباِرَقَة اْلِسْي((

  :  ايضًا�وقال 

وا إنَّ                      (( ِبُروا، َوأْعَلُم وُهْم َفأْص ِإذا َلِقْيُتُم َة، َف َألوا اِهللا اْلَعاِفَي دو، َوأْس يا أيَُّها اْلنَّاس، َالَتَتَمُنوا ِلَقاَء اْلَع

  .)١١٩())اْلَجنََّة َتْحَت ِظَالَل اْلِسُيوِف

  : وحديث آخر

َسّيِف ِو(( ي اْل ُه ِف ُر ُآلَّ ِة  اْلّخّي َد اْلَجنَّ ِسّيوف َمَقاِلي َسيَِّف، َواْل اَس اال اْل ّيْم اْلَن َسّيَف ّوالُيِق لَّ اْل َت َظ َتْح

  .)١٢٠())َواْلنَّاِر

د الضرب    �ان اقتباس اإلمام   ة عن  لهذا المعنى، يوضح معنى أهمية الجهاد بوصفه سببًا في الوصول إلى الجن

القول          به في سبيل اهللا، ثم هو تطمين لقلوب اصحابه بأن          يس  ... مجاز    ((هم يسيرون على هدى الرسول في جهادهم، ف ول

ا   سيوف    -الجنة تحته دين يفضي               - تحت ال داء ال ع أع افرين ودف اد الك ا لجه صبر تحته راد ان ال ا الم ة، وإنم ى الحقيق  عل

  . )١٢١())بالصابر إلى دخول الجنة ونزول دار األمنة

  :  يذم فيه اتباع الشيطان�ومن قول أخر لإلمام 

ُدوِرِهْم، َوَدّب                أ" ي ُص رََّخ ِف اَض َوَف ّتَخذوا الشَّْيَطاَن ألْمِرِهْم ِمالآًا، َواتََّخَذُهْم َلُه أْشَراآًا، َفَب

  . )١٢٢("َوَدَرَج ِفي ُحُجوِرِهْم، َفَنَظَر ِبأْعُيِنِهْم َوَنَطَق ِبأْلِسَنِتِهْم

رخ، ودبَّ ودرج      (( �قوله   شيطان في صدو            ))باض وف ة ال ة عن توطن شيطان، وفي            آناي ع اغواء ال ر من يتب

  .الوقت نفسه تكون استعارة للوسوسة واالغواء

  :  في المعنى ذاته من وصيته ألمراء الجيش الذي بعثه إلى مؤتة، اذ قال�وقد ورد هذا في حديث الرسول

   )١٢٣("َوَسَتِجُدوَن آَخِرّيَن ِلِلشِّْيَطاِن ِفي ُرُؤِوِسِهِم َمَفاِحَص َفاْفِلُقوَها ِباْلسيوِف"

ه أو              ((وهذا آان وصف لشدة االرتكاس في الغي         ثم علي  والمفحص في األصل، الموضع الذي تبحثه القطاة لتج

دًا لجسمها                                ه لمجثمهاوتمهي ه توطئ راب عن د ان تفحص الت ه اال بع ثم في ا التج ه مفحص النه ل ل ا قي  ))لتبيض فيه، وانم

  . ، وقد ورد هذا الكالم عن العرب أيضًا)١٢٤(
                                                 

  .١١٧/ ١٢: آتاب الجهاد والسير: شرح صحيح البخاري) ١١٨(
  .١٣٦٣، ١٣٦٢ / ٣:آتاب الجهاد والسير: صحيح مسلم) ١١٩(
  .٥/٢: آتاب الجهاد: ، الكافي١٢٢/ ٦: آتاب الجهاد: تهذيب االحكام) ١٢٠(
  .١٠٨: المجازات النبوية) ١٢١(
  .١/٢٢٨: ابن ابي الحديد: شرح نهج البالغة: ، ظ١/٤٢: نهج البالغة) ١٢٢(
  .٥١: المجازات النبوية) ١٢٣(
  .٥١: ويةالمجازات النب) ١٢٤(



ى            � آان الرسول  الغ في المعن دار االب ه مق  افصح العرب، فهو اليتكلف القول وال يقصد تزويقه، واليجاوز ب
ان             د آ سامع، وق ى ال ا                �الذي يريد ايصاله إل سبت ابعاده ه واآت ا تغذت اقوال الته، ومنه اليم رس ه من تع ستمد أحاديث  ي

  .واعماقها
المعنى، من     � من اقوال الرسول     �ومرة أخرى يرفدنا اإلمام      ام صفين،                ب ه في اصحابه في بعض أي آالم ل

  : وهو يحث على القتال، اذ قال
   )١٢٥("...َمَعاِشَر اْلُمْسِلميَن، اْسَتْشِعُروا اْلَخْشَيَة، َوَتَجْلَبُبوا السَّكيَنَة"

 ان يحث اصحابه، على ان يجعلوا من السكينة اشبه ما يكون بالجلباب القريب من الجسد، وهو                    �اراد اإلمام   
  . المعقول المجرد بصورة المحسوس الملموس�ستعارات اللطيفة، فقد أبرز من اال

  :�وهذا ما جاء عليه الحديث النبوي الشريف حيث قال 
   )١٢٦()) َوَال َقلََّد اُهللا َعْبدُا ِقَالَدٍة َخّيَرًا ِمْن َسِكْيَنٍة((

اب           وهنا جاءت السكينة، ايضًا قريبة من الجسد، والقالدة عادة تكون في العنق،            ا من الجلب ا اشبه بقربه  فمكانته
ذا نجد حديث الرسول                   ى ه سان، وعل سان جسد االن رة، وفي          (( �فكالهما يالم زرع الفك ذهن لي اق ال يتغلغل في اعم

  .)١٢٧())اغوار النفس ليخلق العاطفة، وفي محيط االمة ليوجه السلوك
ة     � بصياغة ما ُأثر عن الرسول       �قد انتفع اإلمام     اني محكم ذة، فضًال عن            فكانت المع صيرة ناف  صادقة والب

  .االلهام الذي وهبه اهللا اياه
ثهم                    �يقول اإلمام    شام، وهو يح ال أهل ال ه من قت  من خطبة له يصف فيها اصحابه بصفين حين طال منعهم ل

  : فيها على القتال
َسُعِني إال        " ْدُتِني َي ا َوَج َرُه، َفَم ُه َوَظْه َر َبْطَن َذا اْألْم ُت ه ْد َقلَّْب اُلُهْم َوَق    ِقَت

   )١٢٨("..َأِو اْلُجُحوُد ِبَما َجاَءِني ِبِه ُمَحمٌَّد َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوآِلِه
ان    �آانت االستعارة هنا أقدر على تجسيد ما آان يريده  ة وامع  فقد نظر في هذا االمر وتدبره مليًا، ودرسه بدق

  .من شتى جهاته
  :�النبوي الشريف اذ قالوقد أخذ اإلمام هذه الصورة البيانية من األثر 

)) ْأْنَزَل اْلقْرآَن َعَلى َسْبَعِة أْحُرْف ِلُكلِّ آَية َظْهٌر َوَبْطن((
)١٢٩ (

   
اً     ((الكالم مجاز، فال ظهر لآلية وال بطن على الحقيقة، وانما   رًا وباطن ا فحوى وظاهرًا وس ذا  ...المراد ان له وه

  .)١٣٠())متشابهة، هي التي يستعمل فيها النظر ويعمل فيها الفكروال... القول ينصرف على اآلي المتشابهة دون المحكمة
 في احاديثه الشريفة، وأخذ يولد منها صورًا  � يعتمد على المعاني ذاتها التي أشار إليها الرسول          �نجد اإلمام   

  . جديدة، بالفاظ جديدة، ولكنها بالتالي تأتي مطابقة لألثر النبوي الشريف
  :  لما رأى مجتلد القوم  في يوم حنين�من ذلك قوله 

  .)١٣١()) اَألَن َحِمَي اْلَوِطْيَس ((
ل الرسول             د شبه        �وهذا مالم يسمع به من احد قب تعارة، فق اب االس ار لحر    � وهو مجاز من ب  الحرب بالن

  .مواقع السيوف، ولشدة العراك، وآثرة الحرآة، وألنها تأآل الرجال آما تأآل النار الحطب
ال في                      هذه االس  �اخذ اإلمام    ا ق سه حينم ى نف تعارة واشتق منها او صاغ على منوالها صورة اخرى من المعن

  : �اصحابه واصحاب رسول اهللا
ِن          " ِن اْب َرْجُتْم َع ِد اْنَف ضَِّراُب، َوَق َى ال َوَغى َوَحِم َواِهللا َلَكَأنِّي ِبُكْم ِفيمًا إَخاُل، أْن َلْو َحِمَس اْل

  .)١٣٢(" َعْن ُقُبِلَهاَأِبي َطاِلٍب اْنِفَراَج اْلَمْرأِة
                                                 

  .٥/١٦٩: ابن ابي الحديد: شرح نهج البالغة: ، ظ١/١١٤: نهج البالغة) ١٢٥(
  .٣٤باب : آتاب المقدمة: سنن ابي داود) ١٢٦(
  .٣٣: نحو أدب اسالمي) ١٢٧(
  .٤/٦: ابن ابي الحديد: شرح نهج البالغة: ، ظ١٠٣/ ١: نهج البالغة) ١٢٨(
  .٤٩: المجازات النبوية) ١٢٩(
  .٤٩: ن.م) ١٣٠(
  .٤٤: ن.م) ١٣١(
  .١٨٩/ ١: نهج البالغة) ١٣٢(



ام  ول اإلم ي ق ى ف ريم  �المعن ول الرسول الك ع ق رًا م ي آثي ـ � يلتق ي وحمس((ف شدة ))حم ى ال ان معن  يعطي
وغى     ((والصالبة وبين    ة       )) الوطيس وال وران والجلب ى الف د   )١٣٣( تعطي معن وطيس  ((، والمعنى الجدي ا  ))حمي ال  ورد م

  . أي اشتد وقع السيوف، او الضرب بها))حمي الّضراب(( بقوله �يقابله من معنى جديد ايضًا، جاء به اإلمام 
حسن المعرض، بّين الجملة، واضح التفصيل ظاهر    (( على جهة الصناعة البيانية      �تجد ما نقل من آالم النبي       

رى الحدود، جيد الرصف، متمكن المعنى، واسع الحيلة في تصريفه، بديع االشارة، غريب اللمحة، ناصع البيان، ثم الت
فيه احالة وال استكراهًا، والترى اضطرابًا وال خطال، وال استعانة من عجز، وال توسعا من ضيق، وال ضعفًا في وجه     

  .)١٣٤())من الوجوه
  :  تحدث فيه عن فضل الجهاد، ومكانته، قال�من حديث للرسول 

الَ      ُسِئَل َرُسُوُل اِهللا َصلََّى اُهللا َعَلِيِه َوآلِه َأيُّ اَألعْ        : َقاَل...(( اٌن  : َماِل أْفَضل َوَأيُّ اَألْعَمال َخّيٌر، َق ِإيَم

الَ        : ُثَم َأّي ، َقالَ   : ِباِهللا َوَرُسَوَلُه، َقالَ   ِل، َق الَ       : اْلِجَهاُد ِفي َسِبِيِل اِهللا ِسَناُم الَعَم وَل اِهللا، َق َم َأيُّ َياَرُس ٌج  : ُث َح

  .)١٣٥())َمْبُروٌر
د جاء         الجهاد في سبيل اهللا سنام العمل، ي      �قوله   اهللا ورسوله، وق ان ب د االيم قصد من خير االعمال في الدنيا بع

ما يجعله مبدع في تعبيره، اذ قال يصف اصحاب رسول            �بعد أن ارتوى من اقوال الرسول       .  بصيغة جديدة  �اإلمام  
  :اهللا، وذلك يوم صفين حيث امر الناس بالصلح

  .)١٣٦("َقاَم ِللدِّيِن َعُموٌد، َوال اْخَضرَّ ِلإليَماِن ُعوٌدَوَلَعْمِري َلْو ُآّنا َنُأِتي َما َأَتْيُتْم، َما "
ر               ن خي اد، فم و الجه ل، وه سنام العم ان أّال ب ضر االيم دين وال يخ وم ال اد، واليق و الجه ل ه نام العم ان س

  . لبيان فضل الجهاد وأهميته، هذه االستعارة النابضة بالحس والحرآة والحياة�االستعارات التي جاء بها 
  : بصورة بيانية جديدة واصفًا فيها االسالم، قال�أخرى يأتي الرسول الكريممرة 

  

  .)١٣٧())..َتُدوُر ُرّحى اِإلْسَالَم َعَلى َرأِس َخْمٍس َوَثَالِثْيَن ((

ين         ((االسالم بالرّحا القائمة على قطبها      �اذ شبه    الين مختلف ة،    :  ودور الرحا يكون عبارة عن ح احدهما مذموم

  .)١٣٨())..آان دور الرحا فيها محمودًا لمن دارت له، ومذمومًا لمن دارت عليه . .واألخرى محمودة

  :  موظفًا التشبيه نفسه، من آالم له حيث جمع الناس وحّضهم على الجهاد، فقال�جاء اإلمام 

َتَحاَر               " ُه اْس ِإَذا َفاَرْقُت اِني، َف ا ِبَمَك يَّ َوَأَن ُدوُر َعَل ُب الرََّحى َت َطَرَب   إنََّما أَنا ُقْط َداُرَها َواْض َم

  .)١٣٩())ِثَفاُلَها، هَذا َلَعْمُر اِهللا الرَّْأُي السُّوُء

ام   ه اإلم اء ب غ ج شبيه بلي ق،   �ت ن الح ه ع دم تزعزع ه وع ي ثبات ا ف سه بقطب الرحى أي مرآزه به نف  اذ ش

ة اال      ي معرف ى ف ام قطب الرح ة، واالم ر الخالف ن ام الرّحى ع ى ب ه آّن ه، ولعل دعوة الي صرته وال ه، ون الم وحقائق س

                                                 
  . ))وغى(( ، ))وطس((، ))حمس(( ،  ))حمي((مادة : لسان العرب: ظ) ١٣٣(
  .٣٥٩: اعجاز القرآن والبالغة النبوية) ١٣٤(
  .٢٨٧/ ٢: آتاب الجهاد: مسند أحمد ) ١٣٥(
  .٣٤/ ٤: ابن ابي الحديد: شرح نهج البالغة: ، ظ١/١٠٥: نهج البالغة) ١٣٦(
  .٣٩٠ / ٧: ألذآارآتاب ا: مسند أحمد) ١٣٧(
  .١٢٢: المجازات النبوية) ١٣٨(
  .٢٨٦/ ٧: ابن ابي الحديد: شرح نهج البالغة: ، ظ٢٣٢/ ١: نهج البالغة) ١٣٩(



  : بالنسبة للخالفة �وعلومه، ويؤيده قوله

  .)١٤٠("نَّ َمحَلِّي مِْنهَا َمَحلُّ الُْقْطبِ ِمنَ الرََّحى، يَْنحَِدرُ عَنِّي السَّْيلُ َوال َيرَْقى إَِليَّ الطَّْيُرأ"

م آانت خ       �اإلمام   طب الحرب    آان يخرج باالفكار مهما آانت عميقة في روعة من الرونق والجمال، ومن ث

ي                               ى مستوى فن ا ترتقي إل ا جعله شريف، مم وي ال ريم والحديث النب رآن الك غ بفضل الق لإلمام ذات مستوى رفيع وبلي

ذا                    ين اصحابه، ل ا ب ى اذاعته وثقافي، فضًال عن ان اإلمام آان يدرك الحقائق بوضوح، ويعتقدها بصدق، ويحرص عل

  .الق، وصدق العقيدة، وصحة الفهم وبعد اغوارهنجد في عباراته داخل خطبه صدى ناتجًا من قوة االخ

اللفظ بنقله : األول: ندرك تمامًا أن للحديث اثرًا بالغًا في بناء الحضارة االسالمية وفي اغناء العربية من وجهين

ـ         ه ب ا نعني و م ر، وه ى آخ ى إل ن معن از(م اني)المج دعى         : ، والث ا ي و م ن وه م يك د ان ل عًا بع ظ وض ع اللف وض

ام           . )١٤١()االرتجال(بـ ار اإلم ذا االساس آانت افك ى ه رآن              �وعل ة اسالمية، صاغها أدب الق ة من ذهني  اسالمية نابع

  .والحديث

                                                 
  .٣١، ٣٠/ ١: نهج البالغة) ١٤٠(
  .١٢٣: الحديث النبوي الشريف واثره في الدراسات اللغوية والنحوية: ظ) ١٤١(



فهو  (( من الحديث لفظة وانتفع بصوغه، واستمد تراآيبه وبيانه من إثر الرسول من اسلوبه                �لقد اقتبس اإلمام    
زة    صاحة المعج دة والف ة البعي ة القريب ع والبالغ سهل الممتن نظم   ال ة، وال ة المحكم ب، والطريق نمط الغري ة، وال الرائع

ام          )١٤٢())العجيب ة اإلم ه ألحاديث الرسول        �، واالقتباس هو دليل على معرف ى         � وحفظه وأدراآ ان يهدف إل د آ ، فق
ام     .. � وموازنة حال أصحابه بحال اصحاب الرسول      �التذآير بالتزامه بمنهج الرسول      ا       �فجاء اإلم اني م  من المع

يم  و حك م ظل  ه ن ث ه، وم الى ل بحانه وتع ا اهللا س ي وهبه ة الت مة العبقري ضًال عن س ع ورأي ناضج، ف وصادق ورفي
  .الحديث النبوي الشريف موردًا عذبًا من الثقافة األدبية على توالي العصور

  
  
  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٦١: الحياة األدبية بعد ظهور االسالم) ١٤٢(



  
  
  
  
  
  

  المبحث الثالث
  

  الشعر العربي



 الشعر العربي
  
  

نفوس، يعّبر عما يختلج في الضمير، وينطق بما تقدمه البيئة من عادات واخالق،               احدى صور الحياة ومرايا ال    
ان   د آ شعر-وق ـ      - ال ة ف ة تاريخي ا وثيق ن اعتماده ي يمك دالالت والت اني وال افًال بالمع رب   (( ح ساب الع رف ان ال تع

ة حكمت      رب وخزان وان الع شعر دي عارها، فال ة اش ن جمل ا، اال م ا، ووقائعه ا، وأيامه ا،  وتواريخه ستنبط ادابه ا، وم ه
ي           )١٤٣())ومستودع علومها  دة والت ة الموح ة المثالي ة، هي اللغ ا األدب الجاهلي عام ، فضًال عن ان اللغة التي آتبت فيه

  .غلبت عليها لهجة قريش
ر                    ه آبي ولّما آان للشعر تأثير في نفوس العرب وصقل لمشاعرهم لما تتسم به لغته من الحذق والمهارة، صار ل

ي ت  ر ف شعر، هو     االث رع من ال ا ب ارهم، وم ه عواطفهم وافك ة،   ((وجي تعارة الرائع سائر واالس ل ال ى المث تمل عل ا اش م
  .)١٤٤())والتشبيه الواقع، وما سوى ذلك، فإنما لقائله فضل الوزن

ة       ة وتاريخي ان، فني ي                 )١٤٥(وللشعرالجاهلي قيمت اليب المصورة الت اظ واالس ستعينون بااللف شعراء ي ان ال د آ ، فق
ل الم صورة  تجع رز ال م تب ن ث صوير وم از والت وان المج ن ال ه م ا يذآرون اهرة م ذه الظ ؤازر ه ًا، فت ارزًا ناطق نظر ب

زاوج براعة                          ًا، نتيجة ت ًا رفيع ل مكان صورة ان تحت ا حرى بال المؤدية غرضها من التوضيح والتاثير في آن واحد، مم
  .التصوير ونبل المعنى

دة،                      جاء االسالم، والقرآن، والحديث النبوي، ف      اٍن جدي ه من مع ى ب ا ات دًا بم ًا جدي ي افق تح آل منها لألدب العرب
ن      ر م المية الكثي دعوة االس دلت ال د ب دة فق ار الجدي ى النهوض باالفك وى عل د تق م تع ة ل بل االداء القديم واصبحت س

ادة واسعة من    آان في آالم اهللا وحديث نبيه سيل منهمر من ال         ((المفاهيم التي الفها الناس واعتادوا عليها، فـ         معاني، وم
دهم من                         ظ، ومعق يهم من اللف ه حوش دوة للعرب حسنة، هجروا ب ك ق ان آل ذل االساليب وسمط منظوم من االلفاظ، فك

  .)١٤٦())االساليب وسفسافهم من المعاني
شعر      آان جل عناية العرب في جاهليتهم، الشعر يحفظونه ويروونه، فلما جاء االسالم، صارت الدولة للنثر، فال

ى في                    غا ثًال في الدرجة األول ر متم لبًا ما يخاطب العاطفة، والنثر يخاطب العقل، ومن ثم آان االتجاه يمضي نحو النث
ر واألداء        ل، وخفض من         .)١٤٧(الخطابة، فكانت ابلغ من الشعر في حسن التمثيل والتعبي ع االسالم من شأن العق د رف فق

ار           غلواء العاطفة ودعوته إلى االقناع بالمنطق والحجة،         وع آث د ذي ة بع د عال شأن الخطاب ين، وق صادق المب ول ال والق
ول واالذواق و             وي، في النفوس والعق ا مختصان               ((بالغة القرآن، والحديث النب ة انهم ة والكتاب ا يعرف من الخطاب  مم

ا اختصاص               شعر بهم يس لل دار، ول م ، ومن الطبيعي ان ينصرف االسال      )١٤٨())بأمر الدين والسلطان، وعليهما مدار ال
 يغذي الشعر الملتزم في الدفاع عن العقيدة، -االسالم-عن الشعر الذي يناهض الدين ويعارضه، ومن ناحية أخرى نجده

ى                   و عل ة ترب ة أو جمالي رد بخصيصة فني م ينف شعر ل ذا ال وجعله أداة من أدوات الدعوة في التعرض للخصوم، ولكن ه
  .ألصول االسالمية والفضائل الخلقيةالشعر الجاهلي، ومن ثم، اخذ يهذب ويسمو، التصاله با

ب         د اصحابه بجان نفس عن وامن ال ه آ شعر، ألثارت ن روح ال يئًا م ا ش ي طياته ل ف ة تحم ة الحربي د الخطب نج
  .مقتضيات العقل، فضًال عن اقتباسه من القرآن الكريم والحديث النبوي

ام     ة، والمث               �تمكن اإلم ة المتوارث يم االيجابي ين الق د            بأصالة، ان يوفق ب ع الجدي ين الواق دة، وب ة الجدي ل الديني
ا        ((المترامي في ابعاده والضارب في اعماقه، فضًال عن          ن مم اليب الف ر وأس ائل التعبي ة بوس ة بديهي ملكة الكالم ومعرف

ا                      جعل نثر علي خزانة جمعت بين الطبع والصنعة جمعًا شديدًا حتى التكاد ال تتميز الصنعة عن الطبعة لحسن تمازجه
ا، ولحسن تأثر هذا بتلك، فمقدرة الرجل غنية بوسائل االبالغ التي يعمد إليها عن غير اجهاد عقل، ويقصد إليها                   وتألفهم

                                                 
  .١٤٤: تاب الصناعتينآ) ١٤٣(
  .١٢٢/ ١: العمدة) ١٤٤(
  .٥٨: حنا الفاخوري: تاريخ األدب العربي: ظ) ١٤٥(
  .١٣: األدب العربي في الجاهلية واالسالم) ١٤٦(
  .١٤٩: الظاهرة األدبية في صدر االسالم والدولة األموية: ظ) ١٤٧(
  .١٤٢: آتاب الصناعتين) ١٤٨(



ضيات        ... قصدًا للتقرير، فتأتي التشبيهات والصور واالمثال واالستعارات       ع، ومن مقت وآأنها من وحي الخاطر والطب
ة، آل ذ                  دة قوي ه عقي صدر وتبعث تلج في ال ذي يخ د والحضارة             المعنى ال د الجدي ا العه ة صقلها ولينه ة جاهلي ك في لغ ل

  .)١٤٩())الجديدة
وان العرب  (( من االسلحة التي استعملها آال الفريقين المتقاتلين، فهو �آان الشعر في حروب االمام    وألن ))دي
  .)١٥٠())البل الحنينالتدع العرب الشعر حتى تدع ا((: أّنه قال� روي عن النبي((قلب العربي الزال يهتز للشعر، فقد 

ي           �آان نصيب الشعر في مد اإلمام     سان العرب ي االن ة ف ات فاعل د ذآري م تع ا ل ة محدود؛ النه  بالصور البياني
  .المسلم في اطاره الجديد

ه                       تثماره في نصوص خطب شعر، ويحسن اس ان يحفظ ال ا آ شعر، آم وهناك من يقول ان اإلمام له شيء من ال
ا              �الرغم من قلة رفد الشعر لصور اإلمام          عامة، وخطب الحرب خاصة، وعلى       ي جاء به ة الت ة القليل  اال ان هذه القل

  .هي لغرض معالجة تربوية أو اخالقية او تثقيفية تتناسب والوضع الذي آان يحيط به
ام      اد اإلم ت وراء ابتع ا آان ة منه ة الحرب والغاي رعة خطب ى ان س ارة إل ن االش د م شهاد �والب ن االست  ع

سعى                          بالشعر في    و ي ة، فه ه في الخطب ام من هدف تلك الخطب إال في الحدود التي يأتي فيها الشعر متالئمًا مع مراد اإلم
ى                أثيره عل وى في ت ذا اق شريعة االسالمية، وه ضله من خالل ال اد وف ة الجه صيرهم بأهمي إلى شحذ همم اصحابه وتب

  .النفوس
ط، فقد آان يأتي بالبيت أو البيتين من القصيدة آي   في اربع منها فق�لقد ورد الشعر في خطب الحرب لإلمام      

  .يستشهد بالحكمة والقول السديد
ه في           �قال   الفتهم ل اد، ومخ اقلهم عن الجه  من خطبة له، في بعض اصحابه بصيغة العتاب والتقريع، نتيجة تث
  : الرأي، قال

وِني إ    " ْم َتُك ُسُطَها، إْن َل ُضَها َوأْب ُة أْقِب َي إال اْلُكوَف ا ِه يُركِ َم بُّ أَعاِص ِت َتُه ِك . ال أْن َفَقبََّح
  :  َوتَمثََّل ِبقول الشاعر )١٥١("اُهللا

يِ     ُرو ِإنَِّن ا َعْم ر َي َك اْلَخْي ُر َأِبي  َلَعْم
  

لِ       اِء َقِلي ْن َذا اإلَن ٍر ِم ى َوَض  )١٥٢( َعَل
  

ه في          �يرى اإلمام    ل عن قدرت ال ودلي ر مث سط  (( في هذا البيت خي ي الكوف   ))قبض وب سلطة ف ة    ال ا الخالف ة فم
ام في                                      درة اإلم م ق ه، ومن ث رغ من ا ف د م اء بع ل في االن ا الدسم القلي ة آبقاي أن الكوف عليهم سوى أمر هين وبسيط، وآ

ا �السيطرة عليها، جدًا يسير لوال مخالفتهم له في الرأي، فحاول      شهاده    .  ان يقلل من شأن الكوفة وأهله ق است عن طري
  .بهذا البيت

رارة النفوس               �يمتاز أسلوب اإلمام     ى ق  في االستشهاد بالشعر عامة، بصفائه ومتانته وقوة تأثيره، ووصوله إل
  .وامتالآه الشعور والوجدان، ومن ثم في االقناع والتأثير

اع          �ومن الخطبة نفسها يعود اإلمام       شام واصحابه، في اجتم ين أهل ال رق ب  متمثًال بقول الشاعر موضحًا الف
  : �ذ قال آلمتهم وطاعتهم لصاحبهم، ا

   )١٥٣("َأَما َواِهللا َلَوِدْدُت أنَّ ِلي ِبُكْم أْلَف َفاِرٍس ِمْن َبِني ِفَراس ِبْن َغْنٍم"
  : وتمثل بقول الشاعر 

ْنُهمْ   اَك ِم ْوَت أَت ْو َدَع َك َل  ُهَناِل
  

يِم    ِة اْلَحِم ـُْل أْرِمَي َواِرُس ِمث  )١٥٤(َف
  

ك آـ   ، أي بنو فراس   )١٥٥( اراد الشاعر ان في هذه القبيلة      ة (( بن غنم من الرجال الشجعان من يأتي  وهي  ))االرمي
                                                 

  .٣٢٦: حنا الفاخوري: تاريخ األدب العربي) ١٤٩(
  .٣٠/ ١: العمدة) ١٥٠(
  .٣٣٢/ ١: ابن ابي الحديد: شرح نهج البالغة: ، ظ٦٤/ ١: نهج البالغة) ١٥١(
فنسبه للمتنبي، والمتنبي في القرن ) ابن ابي الحديد(لم اعثر له على نسبه لقائل معين ووهم محقق شرح نهج البالغة ) ١٥٢(

  .١٣٩: الفهارس: شرح نهج البالغة: الرابع، ظ
  .٣٣٣/ ١: ابن ابي الحديد: شرح نهج البالغة: ، ظ٦٥/ ١ :نهج البالغة) ١٥٣(
  .ونسبه إلى ابي جندب الهذل" رمى"مادة : البيت في لسان العرب) ١٥٤(
نهم                      ) ١٥٥( راس، وهو جذل الطعان وم ن ف  ربيعة بن مكدم بن         –بنو فراس بن غنم، حي مشهور بالشجاعة، منهم علقمة ب

شجاع ال       راس، ال ًا، ظ     حرثان بن جذيمة بن علقمة بن ف ًا وميت ن ابي   : شرح نهج البالغة   : مشهور، حامي الظعن حي اب
  .٣٤٢/ ١: الحديد



ه   ))الحميم((السحابة العظيمة وقد خّص الشاعر      صيف، ألن ع    (( وهو سحاب ال ديد الوق ، ووصفهم  )١٥٦())عظيم القطر، ش
  .بسرعة تلبيتهم لدعوة من يستغيثهم من قوله هنالك لو دعوت اتاك منهم

ي اال      �فاالمام   اطئون ف وة مطر            يدعو اصحابه ويتب أتوك آق ى ي دعوهم حت ا ان ت ة، م ك القبيل ا تل ستجابة، بينم
ر                         وا اآث األولى بأصحابه ان يكون ا ف ى جاهليته الصيف الذي يأتي بسرعة واذا آانت تلك القبيلة تستجيب هكذا وهي عل

و               ة، فه ال        �استجابة منهم وهم يطمعون في أجر الجهاد وفضيلة االستشهاد في المعرآ زهم لقت خصومهم   يحاول تحفي
ك              ارس من تل ه الف ف ه في أن يكون ل من خالل الموازنة بينهم وبين فرسان تلك القبيلة، وما البيت اال تعبيٌر عن أمنيت

  .القبيلة الشجاعة ورغبته هذه جاءت نتيجة تقاعس بعض اصحابه عن الجهاد
ام ي اإلم روف، فيو�ينتق ائع مع و ش ا ه أتي مم ه، في ي خطب ضمنها ف شعرية وي ات ال ة  االبي شعر لخدم ظف ال

  .غرضه ألجل التأثير والتوضيح فيأتي آالمه نابضًا بالحياة
ام  ة اخرى لإلم ة حربي د، ومن خطب وروث والجدي ين الم ذا نرصد التفاعل ب ال أهل �وهك ه لقت د خروج  عن

  : البصرة، قال
ْيِهْم َفأْدخَ            " ا َعَل اَل            َواِهللا َما َتْنِقُم ِمنَّا ُقَرْيش، إال أنَّ اَهللا اْخَتاَرَن ا َق اُنوا َآَم ا، َفَك ي َحيِِّزَن اُهْم ِف ْلَن

   )١٥٧("اُألَوُل
  : وتمثل بقول الشاعر 

اِبحًا َض َص ْرَبَك اْلَمْح ِري ُش َت َلَعْم  أَدْم
نْ  ْم َتُك الَء َوَل اَك اْلَع ُن َوَهْبَن  َوَنْح

  

َرا      شََّرَة اْلُبْج ـِالزُّْبِد اْلُمَق َك ب  َوَأْآَل
َك ا ا َحْوَل ًا َوُحْطَن سُّْمَراَعِلّي ْرَد َوال  )١٥٨(ْلُج

  

يهم                � ان اإلمام    ة بفضل آل البيت عل ذه المكان وا ه نهم احتل  يشير إلى ان قريشًا لم يكونوا من أهل العالء ولك
السالم، ألن اهللا تعالى اختارهم ليكونوا اسياد الناس ان آانت قريش معهم، وقد تلمست قريش هذا الشرف الذي اختص                    

  .هم بسبب ذلكبه بنو هاشم فنقموا علي
ام ان اإلم ام  �وآ شعر ام ين عشية وضحاها، وان خفت صوت ال ر ب ن تتغي ه ل شعر وقيم اهيم ال ًا ان مف  متيقن

  .االسالم
ان د آ ا     �فق ا ومزجه م ربطه ن ث ي الماضي وم وادث ف يم والح ائع والق ن الوق كل م ن ش شف ع ستهدف الك  ي

شع  ات ال ن االبي بعض م ه ل ن خطب ضمين بعض م ق، ت دأبالحاضر، عن طري د ب أتي �رية، فق ل وي ى التعلي نح إل  يج
 الفكرة اصل في النثر، والعاطفة مساعد، وعكس ذلك في الشعر           ((بالبراهين العقلية دونما اثارة مباشرة للعواطف، الن        

))حيث تتصدر العاطفة متكئة على حقيقة تسندها وتبعث فيها الصدق والقوة والبقاء
)١٥٩(.    

  : حكيم، قال بعد الت�ومن خطبة اخرى لإلمام 
  .)١٦٠("َفُكْنُت َوِإيَّاُآْم َآَما َقاَل َأُخو َهَواِزَن"

  : وتمثل بقول الشاعر
َوى     ِرِج الَِّل ِري ِبُمْنَع ْرُتُكْم َأْم  أَم

  

دِ      َحى اْلَغ ْصَح إال ُض ْستِبيُنوا النُّ ْم َت  )١٦١(َفَل
  

التحكيم، ولكن اصحاب             � لقد آان اإلمام     شام ب د          يرفض االستجابة لمطالب اهل ال ة، وق ى الموافق روه عل ه اجب
ا         يم، وحينم ى التحك ار عل ر مخت وافقهم غي بين لهم ما سيؤول إليه التحكيم، بل ال تحكيم مع هؤالء، ولكن ذلك لم ينفع، ف
وا النصح في                          م يقبل نهم ل ل ولك رهم من قب د ام آلت األمور إلى ما آلت إليه جاء استشهاده بهذاالبيت تجسيدًا لما آان، فق

  .في النتيجة تبين لهم نصيحة اإلمام بعد فوات األوانالبداية، و
صمة،      )عارض(وهو عبد اهللا    ((وهكذا آانت نتيجة التحكيم مماثلة لنتيجة اخي دريد بن الصمة            ، أخو دريد بن ال

                                                 
  ".رنى"لسان العرب مادة ) ١٥٦(
  .١٨٥/ ٢: ابن ابي الحديد: شرح نهج البالغة: ، ظ٨٢/ ١: نهج البالغة) ١٥٧(
  .م اجده في ديوان آعبمحمد ابو الفضل ابراهيم إلى آعب بن زهير ول: تحقيق/ البيت نسبه في شرح ابن ابي الحديد) ١٥٨(
  .٦٣: االسلوب) ١٥٩(
  .١٩١/ ٢: ابن ابي الحديد: شرح نهج البالغة: ، ظ١/٨٦: نهج البالغة) ١٦٠(
  :  من قصيدة لدريد بن الصمة يرثي بها اخاه قال في مطلعها�االستشهاد بهذا البيت اخذه اإلمام ) ١٦١(

حاب    ارض واص صحت لع ن
ارض  ع

  

وم شهدي          ورهط بني السوداء الق
  

  .٨١٢/ ٢: المرزوقي: شرح ديوان الحماسة:    ظ   



  . فكالهما لم يأخذ بالنصح-)١٦٢())لم يستمع لنصح اخيه، فكان ان لقي حتفه
ه        �آان اإلمام    يح ل ى عصرنا                    ذا ثقافة واسعة، مما ات دة، والتي بقيت إل ة الخال ذه المزاوجة الفني  ان يصوغ ه

ام    صيرة، فاالم ذ ب ًا وأنف ة وأصبح اوسع فهم سان الثقافي اق االن سعت اف ا ات زداد آلم ل ت ا، ب د روعته ذا، دون ان تفق ه
شعري                     (( ه في اطاره ال ي ويتمثل ة وحسه الفن سّخر     ، وم  )١٦٣())يهضم ما يقرأ ويكتسب خبر ما يقرأ لثروته اللغوي م ي ن ث

  .الشعر في سبيل المصلحة االسالمية واألهداف الحربية
د                         ا يمكن ان يرف ط، أي م ه فق ل من أثير سوى القلي ه ت م يكن ل ي ل شعر العرب ره ان ال نخلص من آل ما سبق ذآ

ة وس    �وان آانت الفاظ خطب الحرب لإلمام     . اإلمام باالمثلة ذات تأثير تربوي اخالقي يتناسب وعقيدة اإلمام         هلة،  عذب
د انتهل                         رآن، والحديث، فق ب، هو بفضل الق أ والعي ب، وسالمتها من الخط ذ   �وبعيدة عن الحوشي والغري ا من  منهم

  .نعومة أظفاره
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٨١٤/ ٢: المرزوقي: شرح ديوان الحماسة) ١٦٢(
  .٧٩: االبداع الشعري في النقد العربي إلى نهاية القرن السابع الهجري) ١٦٣(



  المبحث الرابع
  

  األمثال
  

   التضمين –أ : أوال
   التلميح–        ب 

  األمثال المبتكرة: ثانيًا



  
  

  :تأثير األمثال العربية 
ع                        تعد األ  ر العرب من صنعها وضربها في جمي د اآث رة وصدقًا، وق ر الجاهلي وف واع النث ال من أغزر ان مث

د         يم، فق ذآر الحك ا في آي ال ضًال عن وروده رًا، ف ًا ونث م نظم د وردت في آالمه اتهم، فق داثهم وشؤون حي آانت ((أح
  .)١٦٤())وجز الكالم وأآثره اختصارًااألمثال آالرموز واالشارات التي يلوح بها على المعاني تلويحًا صارت من أ

ك الن الغرض                ((يأتي القصد من ضرب األمثال       سه، وذل أنها تؤثر في القلوب ما ال يؤثره وصف الشيء في نف
ك هو                     ل، وذل ًا للعق صير الحس مطابق ه، وي في المثل تشبيه الخفي بالجلي، والغائب بالشاهد، فيتأآد الوقوف على ماهيت

ضاح ي االي ة ف ن    )١٦٥())النهاي ضًال ع يش ف ة الع ادات وطريق ن اخالق وع دوي، م اة الب ن حي ة ع و صورة ناطق ، وه

  .الحروب والغزوات
ًا            ((: وتبقى األمثال  ا غالب ؤتى به رة موجزة، ي ل، مرسومةبكلمات معب شهد واقعي او متخي ة لم ة ماثل صورة حي

   .)١٦٦())لتقريب ما يضرب له من طريق االستعارة او الكناية او التشبيه
نم عن رجاحة                          �مام علي   جاء اإل  ة، وهي ت ه الحربي ول في خطب ا يق دًا لصحة م  باالمثال، بوصفها بّينة، تأآي

  .)١٦٧(عقل ووعي وثقافة، آما ُعد معرفة ايام العرب وأمثالهم آلة من اآلت علم البيان وأدواته
ادئ أآ             �لقد عني اإلمام     ة، لتكون المب ى القناعة المنطقي ان، فهو يرمي إل ا في نفوس      بالحجة والبره ر عمق ث

 من ثقافته الخاصة وهن �اصحابه وسامعيه، وعليه فقد استقى اإلمام من األمثال بطريقتين أثنتين فضًال عن ما جاء به         
  : على التوالي
   التلميح - التضمين                    ب-أ:      أوًال
  . األمثال المبتكرة-ثانيًا

  : اوًال
   التضمين -أ

ام    ع�جاء اإلم ي          بروائ ا ف اء به م ج رًا، ومن ث ادًا مباش سليمة اتح الفطرة ال اهلي، المتحد ب ي الج ان العرب  البي
  .)١٦٨())مرآة للحياة االجتماعية والسياسية والعقلية ((خطب الحرب، فقد عدت األمثال 

  :  قول العرب �من األمثال التي وردت ضمن خطب الحرب لإلمام 
   )١٦٩( ))ذهبوا أيدي سبا، تفرقوا ايدي سبا ((

  :  من خطبته في عتاب وتقريع بعض اصحابه، قال�جاء بها 
َأْتُلو َعَلْيُكُم اْلِحَكَم َفَتْنِفُروَن ِمْنَها، َوَأِعُظُكْم ِباْلَمْوِعَظِة اْلَباِلَغِة َفَتَتَفرَُّقوَن َعْنَها، َوَأُحثُُّكْم َعَلى            "

  .)١٧٠("ّتى َأَراُآْم ُمَتَفرِِّقيَن َأَياِدي َسَبَأِجَهاِد َأْهِل اْلَبْغِي َفَما آِتي َعَلى آِخِر اْلَقْوِل َح
بأ(( ادي س رقين اي اء ))متف بأ من � ج ه أوالد س ان علي ا آ ال م ين ح شابهة ب ة والم ل، لغرض المماثل ذا المث  به

شبيه                     تفرق، وحال بعض من اصحاب االمام، حين يعظهم ويحثهم على الجهاد، فقد جاء النص حامًال معه احد انواع الت
  . فاالمثال تتوفر فيها ضروب من القيم التصويرية من تشبيه واستعارة وآناية وتمثيل-يليالتمث-

ذا وذاك،                   �واالمام   ين ه وا ب م يوازن ان اصحابه، ومن ث صته في اذه  حينما يشير إلى المثل فكأنه يستحضر ق

                                                 
  .٥٥/ ١: المثل السائر) ١٦٤(
  .٢٩٣/ ١: مفاتيح الغيب) ١٦٥(
  .٦٠: الصورة الفنية في المثل القرآني) ١٦٦(
  .٥٣/ ١: ل السائرالمث: ظ) ١٦٧(
  .١٧١: األدب العربي في الجاهلية واالسالم) ١٦٨(
  .٢٧٥/ ١: الميداني: مجمع األمثال". سبأ هو ابو عرب اليمن آان له أوالد آثر، ثم تفرق اولئك االوالد اشد التفرق) "١٦٩(
  .٧٤/ ٧: ابن ابي الحديد: شرح نهج البالغة: ، ظ١٨٨/ ١: نهج البالغة) ١٧٠(



  .ألنهم يعرفون تفاصيل قصص األمثال
  :  جاء بقول العرب� في بعض اصحابه - عتاب وتقريع-ومن المعنى نفسه 

  .)١٧١( ))الَتْنِقْش اْلشَّْوَآَة ِبِمْثِلَها َفِإنَّ َضْلَعَها َمَعَها  ((
  :  بهذا المثل ضمن آالم له بعد ليلة الهرير، اذ قال�جاء 

   )١٧٢("َها َمَعَهاُأِريُد أْن ُأدَاَوَي ِبُكْم وََأْنُتْم دَاِئي، َآَناِقِش الشَّْوَآة ِبالشَّْوَآِة َوُهَو َيعَْلُم أّن  ضَْلَع"
أريد : " فهو يستعين ببعضهم على بعض وقد ورد مفهوم المثل بما سبق قوله عندما قال           �تشبيه تمثيلي جاء به     

  ".أن اداوي بكم وانتم دائي
  :  ضمن خطب الحرب، اذ قالوا�قول آخر للعرب من المعنى نفسه جاء به اإلمام 

  .)١٧٣()) َوَلْو َآاَن ُيَطاُع لقصيٍر َأْمرُه ((
  :  من خطبة له بعد التحكيم، اذ قال�وورد هذا المثل عند اإلمام 

َوَقْد ُآْنُت َأَمْرُتُكْم ِفي هِذِه اْلُحُكوَمِة َأْمِري َوَنَخْلُت َلُكْم َمْخُزوَن َرْأِيي َلْو َآاَن ُيَطاُع ِلَقِصيٍر          "
   )١٧٤("َأْمٌر، َفَأَبْيُتْم َعَلىَّ ِإَباَء اْلُمَخاِلِفيِن اْلُجَفاِة

 فقد آان ناصحًا الصحابه   �مثل يضرب لكل ناصح يعصى، وهذا ما أراده اإلمام       "لو آان يطاع لقصير أمر    "
  .قبل التحكيم لكن دون جدوى، ونتيجة معصية نصيحته، فقد أصبح على ما هم عليه بعد التحكيم، من الحسرة والندامة

  :  ايضًا، اذ قالت العربمرة أخرى يأتي أمير المؤمنين بمثل في عتاب وتقريع بعض اصحابه
   )١٧٦()) َنَجا ِمْنُه ِبَأْفَوقِّ َناِصٍل (( او )١٧٥()) َرَجَع ِبَأْفَوِق َناِصٍل ((

  :  وآالهما في ذم المتخاذلين من اصحابه، اذ قال�ورد هذا المثل في خطبتين لإلمام 
ْم َتْمنَ   " َد َداِرُآ دِّ، َأيَّ َداٍر َبْع قُّ إال ِباْلِج ْدَرُك اْلح اِتُلوَن،    َوالُي ِدي ُتَق اٍم َبْع َع َأيِّ ِإَم وَن، َوَم ُع

ْم                  اْلَمْغُروُر َواِهللا َمْن َغَرْرُتُموُه، َوَمْن َفاَز ِبُكْم َفَقْد َفاَز َواِهللا ِبالسَّْهِم اَألْخَيِب، َوَمْن َرَمى ِبُك
   )١٧٧("َفَقْد َرَمى ِبأْفَوَق َناِصٍل

  :  في الخطبة الثانية�وقوله
   )١٧٨(" َمْن َنَصْرُتُموُه، َوَمْن ُرَمى ِبُكْم َفَقْد ُرِمَى ِبَأْفَوَق َناِصٍلالذَِّليُل َواِهللا"
ل "و وق الناص ي         " االف ؤثر ف م ي صل ل ن الن ًا م وق، عاري سور الف ان مك سهم اذا آ سور، وال سهم المك و ال ه
دوهم، وه            �، وهذا ما أراده اإلمام      )١٧٩(الرمية ة بع ل يضرب لمن        فقد شبههم، نتيجة ضعفهم وعجزهم عن النكاي و مث

  .استنجد بمن الينجد، او لمن رجع عن مقصده بالخيبة
  :  آي يحث فيها اصحابه على القتال، قول العرب الشائع�ومن األمثال التي جاء بها اإلمام 

  .)١٨١())َضَرَب َوْجَه األْمَر َوَعْيَنُه(( و )١٨٠())َقلََّب اَألْمَر َظهرًا ِلَبْطٍن((
تعداد        �ير، جاء اإلمام وآالهما، يضرب في حسن التدب   ه اصحابه باالس ى، أذ اشار علي ه األول  بهما في خطبت

  : للحرب بعد ارساله جرير بن عبد اهللا البجلي إلى معاوية، اذ قال
اَل َأِو        " ي إال اْلِقَت ْم َأَر ِل ُه، َفَل َرُه َوَبْطَن ُت َظْه ُه، َوَقلَّْب ِر َوَعْيَن َذا اْألم َف ه َرْبُت َأْن ْد َض َوَلَق

                                                 
  .٢٣٠/ ٢: الميداني: مجمع األمثال) ١٧١(
  .٢٩٤/ ٧: ابن ابي الحديد: شرح نهج البالغة: ، ظ٢٣٤/ ١: نهج البالغة) ١٧٢(
ديها                  " قصير) "١٧٣( مجمع  . صاحب جذيمة بن األبرش آان قد نصح االخير في امر الزباء فلم يقبل منه نصحه فهلك على ي

  .٢٣٨/ ٢: الميداني: األمثال
  .٨٥/ ١: نهج البالغة) ١٧٤(
  .٢٩٥/ ١: الميداني: ثالمجمع األم) ١٧٥(
  .٣٤١/ ٢: ن.م) ١٧٦(
  .٧٤/ ١: نهج البالغة) ١٧٧(
  .١١٧/ ١: ن.م) ١٧٨(
  .٧٤/ ١: نهج البالغة: ظ) ١٧٩(
  .٩٢/ ٢: الميداني: مجمع األمثال) ١٨٠(
  .٤٢٠/ ١: ن.م) ١٨١(



  )١٨٢("ْفَراْلُك
ى                    ثهم عل ا يح شام، وفيه ال اهل ال ه من قت نعهم ل صفين حين طال م ومن خطبته الثانية وفيها يصف اصحابه ب

  : القتال ايضًا، قال
اُلُهْم        " َسُعِني إال ِقَت ْدُتِني َي ا َوَج َرُه، َفَم ُه َوَظْه َر َبْطَن َذا اَألْم ُت  ه ْد َقلَّْب   َوَق

 ُمَحمٌَّد َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوآِلِه، َفَكاَنْت ُمَعاَلَجُة اْلِقَتاِل َأْهَوَن َعَليَّ ِمْن   َأو اْلُجُحوُد ِبَما َجاَء ِني ِبهِ     
   )١٨٣("ُمَعاَلَجِة اْلِعَقاِب

ذا أألمر       �، أراد اإلمام )١٨٤())وقلبت ظهره وبطنه  ... ضربت انف هذا األمر وعينه    (( دبر ه ه ت صين، أّن  في الن
  . اقدر على تجسيد ما يريده اإلمام-المكنية  -تدبرًا مليًا، فكانت االستعارة 

رغم من                     ى ال د من الحرب عل ه الب ام، أن لقد فكر اإلمام في األمر مليًا من جميع وجوهه حتى وصل إلى يقين ت
اع اصحابه من خالل                         د اقن و يري آراهتها، ألن عدم الحرب يعني الجحود باالسالم، والقتال أيسر من مخالفة الدين، فه

  .ا المثل بصحة ما ذهب إليه في شأن القتالاستعماله لهذ
ام   اء اإلم ريض ج د والتع ى النق ي معن ه  �وف ا ضمن خطب ال ليورده بعض األمث ت -خطب الحرب- ب  اذ قال

  :العرب
  .)١٨٥())ّعاَد اَألْمُر إلى ِنَصاَبُه((

  :�ورد هذا المثل ضمن احدى خطب الحرب وآانت في ذم الناآثين اذ قال 
شَّْيَأ" َع    ال َوإنَّ اْل ِه، َويْرِج ى أْوَطاِن ْوُر إَل وَد اْلَج ُه، ِلَيُع َتْجَلَب َجَلَب ُه، َواْس َر ِحْزَب ْد َذَم َطاَن َق

   )١٨٦("اْلَباِطُل إَلى ِنَصاِبِه
صابه     (( ى ن ام               ))يرجع الباطل إل ه اإلم ان يعني ا آ ذا م ى      �، والنصاب هو األصل، وه اد إل د ع أن الباطل ق  وآ

  . على سبيل االستعارة المكنية، فقد بدا المعقول محسوسًا�ام، وجاء آالمه مرآزه ومقّره، وهو مع اعداء االم
  :  بأحد اقوال العرب الشائعة من آالم له في صفة خصومه من اصحاب الجمل�مرة أخرى يأتي اإلمام 

   )١٨٧( ))َيْرَعُد َوَيْبَرُق((
  :  السابقة الذآر، فقال�مام وهو مثل تقوله العرب اذا تهدد الرجل وتوعد خصمه وهذا ما ورد في خطبة اإل

   )١٨٨("َوَقْد أْرَعُدوا َوَأْبَرُقوا، َوَمَع هَذْيِن اَألْمَرْيِن اْلَفَشُل"
ذا الشيء وراءه،                  ))ارعدوا وابرقوا ((  هذه صفة اصحاب الجمل الذين ارعدوا وابرقوا بال مطر، أي ان فعلهم ه

ا اصحاب الجمل         حتى� موظفها اإلمام  -التصريحية-وعلى هذا جاءت االستعارة      ان عليه ي آ ة العجز الت  يوضح حال
  .على الرغم من الوعيد والتهديد

                                                 
  .٣٢٣/ ٢: ابن ابي الحديد: شرح نهج البالغة: ، ظ٩٤/ ١: نهج البالغة) ١٨٢(
  .٦/ ٤: ابن ابي الحديد : شرح نهج البالغة: ، ظ١٠٣/ ١: نهج البالغة) ١٨٣(
  .٢/٩٢، ٤٢٠/ ١: الميداني: مجمع األمثال: ، ظ))االستقصاء والبحث والتأمل والفكر((المثالن يضربان في ) ١٨٤(
  .٣٥/ ٢: الميداني: ، مجمع األمثال"المثل يضرب في األمر الذي يتواله اربابه) "١٨٥(
  .٥٩/ ١: نهج البالغة) ١٨٦(
  .٤١٦/ ٢: الميداني: لمجمع األمثا) ١٨٧(
  .٢٣٧/ ١: ابن ابي الحديد: شرح نهج البالغة: ، ظ٤٢/ ١: نهج البالغة) ١٨٨(



   : (*) التلميح-ب 
لم يأت اإلمام باالمثال في خطبه اال السباب اوجبتها، وربطها بالواقع واالحداث التي يمر بها اإلمام واصحابه،                 

از واالخ �وألن  از بااليج الم يمت أتي بك ه ان ي ال يتوجب علي ي ح دت   ف د ب ال، فق ن االمث رف ع ا ُع ذا م صار، وه ت
  .فضًال عن انها غنية بالمنطق والحجة والبرهان واالقيسة. )١٨٩(آالعالمة التي يعرف بها الشيء 

  :  لبعض األمثال دون أن يقصد إلى ذآره آمثل منها قول العرب�لمّح اإلمام 
   )١٩٠())َالُيَكْذْب اْلَراِئُد َأْهَلُه  ((
ذي    ))الرائد(( اء والكأل            هو ال م الم وم لينظر له دم الق ام   .  يتق ه في احدى        �جاء اإلم ل بقول ذا المث ى ه ًا إل  ملمح
  : خطبه

َتْيِقَظوا            " وَبُكْم، َواْس ِضُروا ُقُل َفِلُكلِّ َأَجٍل ِآَتاٌب، َوِلُكلِّ َغْيَبٍة ِإَياٌب، َفاْسَتِمُعوا ِمْن َربَّاِنيُِّكْم وأْح
   )١٩١("اِئٌد أْهَلُه، َوْلَيْجَمْع َشْمَلُهإْن َهَتَف ِبُكْم، َوْلَيْصُدْق َر

ل     ّي الكذب         "وهو مث ا يخاف من غ ه          )١٩٢("يضرب فيم ون عن ذين يتلق دعاة ال داة وال أمر اله د هو من ي  والرائ
  .)١٩٣(ويوصيهم بالصدق في النصيحة

  
  
  
  
  
  

  :ثانيًا 
  : األمثال المبتكرة 

ه                    جميع الوسائل التي تعّده لهذا المكان بين       �لقد تهيأت لإلمام   سلم في ذي ت شأ في المحيط ال د ن  أهل البالغة، فق
ه     �الفطرة وتصفو، فضًال عن صفو مشاربه من آي الذآر الحكيم، والنبي   ة ومواهب تعداداته الهائل ك اس ، اضف إلى ذل
  .العظيمة، فأجتمعت اسباب العبقرية لديه من الفطرة ومن البيئة جميعًا

وقد اجتمعت  . ساس من الواقع، فيحيط بهذا الواقع ويبرزه ويجليه        خيال العبقري الذي يقوم على ا      �خيال اإلمام 
ال النظام، من     . في امثاله هذه ما التجتمع في غيره من الكالم   ا ق شبيه،       ((آم ى، وحسن الت ظ، واصابة المعن  ايجاز اللف

  .)١٩٤( ))وجودة الكناية، فهو نهاية البالغة 
اب           من �من هذه االمثلة التي وردت في خطب الحرب، قوله            خطبته في ذم الناآثين، وجاء آالمه بصيغة العت

  : والتقريع، اذ قال
   )١٩٥("َمْن َفاَز ِبُكْم َفَقْد َفاَز َواِهللا ِبالّسْهِم األْخَيِب"
ة الرجل من    (( وهو من االسهم التي الحظ لها، وقد عّد آالم اإلمام هذا، مثًال يضرب في                  ))السهم األخيب (( خيب
 فال صدق في اقوالهم والرجاء في انتصارهم، ومن ثم فاليمكن    � عليه حال صحب اإلمام       وهذا ما آان   )١٩٦())مطلوبه

  .لإلمام ان يوعد العدو بهم
  :  يحث فيه اصحابه على الجهاد قال�مثل أخر ورد في آالم اإلمام 

                                                 
شهور                (( (*) ت م ائد او بي ل س ى مث ه إل وى آالم ي فح ر ف و ان يثي رده وه ضهم اف ا بع ضمين وانم ن الت و م   وه

  .٢٤٢: حسن التوسل:  ظ ))او قضية معروفة من غير ان يذآره
  .٥٤/ ١ :المثل السائر: ظ) ١٨٩(
  .٢٣٣/ ٢: الميداني: مجمع األمثال) ١٩٠(
  .١٩٠/ ٧: ابن ابي الحديد: شرح نهج البالغة: ، ظ٢٠٨/ ١: نهج البالغة) ١٩١(
  .٢٣٣/ ٢: الميداني: مجمع األمثال) ١٩٢(
  .٢٠٩/ ١: نهج البالغة: ظ) ١٩٣(
  .٦/ ١: الميداني: مجمع األمثال) ١٩٤(
  .٧٤/ ١: نهج البالغة) ١٩٥(
  .٣٠٨/ ٢: مجمع األمثال) ١٩٦(



   )١٩٧("ال َتْجَتِمُع َعِزيَمٌة َوَوِليَمٌة"
ة، و         ))العزيمة(( آناية عن امرين األول      �جاء آالم اإلمام   ة (( آناية عن طلب األمور العظيم ة عن     ))الوليم  آناي

ين في                                   رين مختلف اع ام ل يضرب في عدم اجتم ذا المث ان ه د آ ة عن صفة، فق ا آناي ذ وهم االسترخاء والرضا باللذائ
ذ        ((االتجاه وهما    ى اللذائ ع مع           . )١٩٨())طلب المعالي مع الرآون إل ة ال تجتم ال فالكرام ى القت ام يحث اصحابه عل  واالم

  .حب الحياة، فال حياة لقوم اليستقبلون الموت في سبيل حريتهم بثغٍر باسم
  : ، اذ قال�مثل أخر من خطبته في اصحابه واصحاب رسول اهللا

ِع " ِه، َوِبَمْوِض اِز َطِريِق ى َمَج اِد َعَل ُه ِباْلِمْرَص َو َل ُذُه، َوُه وَت أْخ ْن َيُف اِلَم َفَل َل اْلظَّ ِئْن أْمَه َوَل
   )١٩٩(" َمَساِغ ِريِقِهالشََّجى ِمْن

ـ          ))بموضع الشجى من مساغ ريقه    (( اء، ف ه حيث ش شجى (( آناية عن قرب اهللا تعالى من الظالم وتمكنه من ا  ))ال  م

  . ما يسهل مدخله في الحلق، والكالم تمثيل لقرب اهللا تعالى من الظالمين))مساغ ريقه((يعترض الحلق من عظم و 
ال اهل البصرة،              �هم إلى ذلك اإلمام     مثل اخر ورد على لسان المولدين سبق        اذ قال من خطبة عند خروجه لقت

  : قال
   )٢٠٠("َوَأْيُم اِهللا َألْبَقَرنَّ اْلَباِطَل َحتَّى ُأْخِرَج اْلَحقَّ ِمْن َخاِصَرِتِه"

ة   �قد عّد هذا الكالم، مثًال، أخذ يضرب لمن يفرق بين الحق والباطل، واالمام               تعارة تمثيلي ،  قد جاء بألطف اس
  .)٢٠١())جعل الباطل آالشيء المشتمل على الحق غالبًا عليه ومحيطًا به، فاذا بقر ظهر الحق الكامن فيه((فكانه 

م ينهضوا،         �قول آخر لإلمام لم يسبق إليه أحد، اذ قال من خطبة له              ة فل ار بجيش معاوي  حين ورد غزو االنب
  :  ويلقي عليهم التبعة لعدم طاعته، اذ قالوفيها يذآر فضل الجهاد، ويستنهض الناس، ويذآر علمه بالحرب

ا              " ا َوَم ْضُت ِفيَه ْد َنَه ي، َلَق ًا ِمنِّ ا َمَقام َدُم ِفَيه ًا، َوأْق ا ِمَراس دُّ َلَه ْنُهْم أَش ِللِه َأُبوُهْم َوَهْل َأَحٌد ِم
   )٢٠٢(" ِلَمْن الُيَطاُعَبَلْغُت اْلِعْشِريَن، َوَها أَنا َذا َقْد َذرَّْفُت َعَلى السِّتِّيَن، َولِكْن، ال َرْأي

م ال رأي                    )٢٠٣())ال رأي لمن اليطاع   ((  قاله أمير المؤمنين معاتبًا اصحابه وعّد مثًال يضرب لمن اليطاع ومن ث
  .له

ام      ول، ان اإلم ه                          �مجمل الق أن البالغة لدي ار، وآ ار من االفك د االفك دة، واخذ يول ة واسعة، ومدي ان ذا ثقاف  آ
م جاءت األمثال في خطب الحرب بكل انواعها من تضمين وتلميح، وحتى المبتكرة،             ينبوع يجري ال انقطاع له، ومن ث      

  .آانت مضبوطة بضابط العقل الحكيم والمنطق القويم
  

 

  
  

  
                                                 

  .٧١/ ٧: ابن ابي الحديد: شرح نهج البالغة: ، ظ٢٣٤/ ٢: نهج البالغة) ١٩٧(
  .٢٣٤/ ٢: ن.م) ١٩٨(
  .٧١/ ٧: ابن ابي الحديد : شرح نهج البالغة: ، ظ١٨٧: ١: نهج البالغة ) ١٩٩(
  .١١٦/  ٧:ابن ابي الحديد: شرح نهج البالغة: ، ظ٢٠٠/ ١: ن.م) ٢٠٠(
  .١١٦/ ٧: ابن ابي الحديد: شرح نهج البالغة) ٢٠١(
  .٧٠/ ١: نهج البالغة) ٢٠٢(
  .٢٤١/ ٢: مجمع األمثال) ٢٠٣(



  
  
  

  الفصل الثاني
  

  المبحث األول 
  
  التشبيه

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

   :التشبيه
ا       من الفنون التي آثر استعمالها عند العرب، فقد جرى في آالمهم، وتناولته أشعا             رهم، وبنيت عليه خطبهم، آم

 فضًال عن تأثيره النفسي والعقلي وقد عني بدراسة أثره في صناعة األدب            (204)"من أعلى أنواع البالغة وأشرفها    "ُيعّد  
  .(206)آما ُعّد مقياسًا لشاعرية الشاعر عند آثير من النقاد العرب. (205)آثير من العلماء والمتكلمين وعلماء البالغة

ا التخرج عن            عملية: فالتشبيه ات آله  مقارنة ومماثلة بين طرفين مشبه ومشبه به لصفة تجمع بينهما، والتعريف
  .(207)هذا المضمون، وهو ما اتفق عليه آثير من العلماء 

ى                      درة عل وقد أصبح التشبيه فلسفة فنية لها قواعدها وأصولها عند عبد القاهر الجرجاني، لما انطوى عليه من ق
ا في حال                         فيكون"الخلق والتصوير    ان لهم ا آ ر م ى تحدث صورة غي االخر حت شيئين يمزج أحدهما ب بيل ال  سبيله س

  .(208)"االفراد، ال سبيل الشيئين يجمع بينهما وتحفظ صورتهما
شبيه  ذا فالت ى ه ذهن   "وعل ى ال ى إل ب المعن ه تقري ظ، ومهمت وير اللف شكل وتط صقل ال ادة ل ة ج ة بالغي محاول

  .(209)"للفظ من صورة إلى صورة أخرى على النحو الذي يريده المصوربتجسيده حيًا، ومن ثم فهو ينقل ا
ة، من ايحاء                       �وقد آان هدف االمام      ا المختلف شبيهاته بانواعه ه في ت د يحدث ذي ق  االسمى هو التأثير النفسي ال

 اطرافها  شديدة االئتالف فيما بين   "وداللة داخل نفوس اصحابه ممن هم مؤتلفون معه ومختلفون عنه، فجاءت تشبيهاته             
صهر                     ك ال ا خلقت من ذل اذا به ا، ف ا بينه على الرغم من تباعد اجناسها بسبب ما اضيف ورآب واّلف حتى توافقت فيم

  .(210)"والترآيب معاني ثّرة لم يقع بالحسبان التلفت اليها العتياد الناس عليها وشدة الفتهم لها
شبه           ويقوم التشبيه على أساس أطرافه األربعة المشبه والمشبه به           ووجه الشبه وأداة التشبيه، وقد يحذف وجه ال

ويعد هذا من أرقى أنواع التشبيه لداللته على نفسه بنفسه " تشبيهًا بليغًا"وأداة التشبيه فيسمى التشبيه في مثل هذه الحال       
  .والنه يحدث تالحمًا بين المشبه به وآأنهما شيًئ واحد
ة   �بيه التي وردت في خطب الحرب لألمام      وقد جاء التشبيه البليغ، في مقدمة أنواع التش        اك حال  اذ ندرك أن هن

شبه             ّده القزويني     . اندماج بين المشبه والمشبه به بعد حذف اداة التشبيه ووجه ال د ع ه      :"وق د الطلب ل ل بع شيء اذا ني ال
ه حين ورد  �يقول االمام . (211)"واالشتياق اليه، آان نيله أحلى، وموقعه في النفس الطف    ر غزو    في احدى خطب ُه خب

  :االنبار، فلم ينهض اصحابه، وفيها يذآر فضل الجهاد، قال

)٢١٢("…فإنَّ الجهاَد باٌب ِمْن أبواِب الجنَِّة فتَحُه اُهللا ِلخاصَِّة أْولياِئِه وهَو ِلباُس التَّْقَوى"
  

شبه ا " التشبيه البليغ اليضاح الصورة مستفيدًا من شرط بالغة التشبيه وهو     �يسّخر االمام    ا هو    أن ي شيء بم ل
                                                 

  .١٤١/ ٣:االتقان في علوم القرآن) ٢٠٤(
، العمدة ١٢٢: ، نقد الشعر١٧،٢٣،٨٩:، عيار الشعر١٢١:، البديع ٣/٩٣:الكامل : ظ) ٢٠٥(

: ، االيضاح١١٢/ ٢: ، المثل السائر٣٣٢:، مفتاح العلوم ٩٠:، اسرار البالغة ١/٢٨٦:
٢١٣/ ٢.  

آان أحسن طبقته   :"طبقات فحول الشعراء ، حيث قال ابن سالم عن أمرئ القيس            : ظ) ٢٠٦(
  .١/٥٥" تشبيهًا

   ٢٤٥: ، آتاب الصناعتين ٧٤:، النكت في اعجاز القرآن ٤/٣٧٣:الحيوان: ظ) ٢٠٧(
  .٩٠:اسرار البالغة ) ٢٠٨(
  .٦٣:اصول البيان العربي) ٢٠٩(
   .٤٧:اجستير رسالة م :�التصوير الفني في خطب االمام ) ٢١٠(
  .٢/٢٥٩:االيضاح ) ٢١١(
  . ٢/٧٧:ابن ابي الحديد: شرح نهج البالغة: ، ظ١/٦٧:نهج البالغة) ٢١٢(



ه وأعظم     وى أسمى مراتب               (213)"أآبر من ا آانت التق واب، ولم شابها لتقوى اهللا في الجزاء والث اد م  فجاء فضل الجه
العبودية فيكون الجهاد أسمى أعمال االنسان التي يصل بها إلى هذه المرتبة، فالجهاد يصل بالمجاهد إلى الجنة من باب              

ه              خاص فتحه اهللا تعالى للمجاهدين دون غ       يرهم، تمييزًا لهم من عباده الصالحين االخرين، فتكاد تكون الصورة في قول
  .المذآور موازية للفكرة في وضوحها، وإن آانت تفوقها بثًا وإيحاء

د                        �ومرة أخرى نجد االمام      ال، عن دة في ذم المتقاعسين عن القت غ  لأليحاء بصورة جدي شبيه البلي  يوظف الت
  :لعين التمر، قالعلمه بغزوة النعمان بن بشير 

ْضِو        " َل النِّ اقلُتْم َتثاُق رِّ وتث ِل اَألَس َرَة الَجَم ْرُتْم َجْرَج واِنُكْم فجْرج ْصِر إَخ ى َن ْوُتكْم إل دع
   (214)"األدَبِر

اء والتعب       �شبه االمام     بعض اصحابه في تردد صوتهم وحيرتهم لّما دعاهم بجرجرة الجمل المصاب باالعي
ستطيع               وتثاقلوا عن النهوض إلى ج     هاد خصومهم تثاقل النضو األدبر وتثاقل الهزيل منها والتي اصيبت في دبرها فال ت

ام                       رى االم ه هو العجز والضعف والخذالن، ن ك آل شبيه الواحد في         "�النهوض، والمعنى الجامع في ذل يتجاوز الت
  .(215)"العبارة الواحدة إلى تشبيهات متعددة تصور بها براعة التشبيه، ودقة المعنى

شبيه        �وغالبًا ما نلمح االمام      اء من محاسن الت د   (216) يصوغ التشبيه مصدريًا، وهو ما عّده العلم ا يعم  �، آم
ادة ونقصان                    (217)إلى تشبيه به حرآة    وة وضعف وزي شبه من ق دار حال الم ان مق . (218)، وغرضه من آل ذلك؛ هو بي

يزة، وهنا تكمن القدرة االبداعية للتشبيه في       فعندما تضم إلى بعضها لبعٍض األخر تبدو محسوسة وذات قوة وصفية متم           
  .ادراك الصورة

  .، في صياغة صورة ذات ايحاء وتأثير في نفوس سامعيه(219) للتشبيه البليغ�وقد آثر استعمال االمام 
ام  د االم ي�ويعتم شبيه التمثيل ن  (220) الت ب م شبه المرآ سبة ال ن ن ن م ه اذ تمك ي خطب   ، ف

  .(222)، وقيل عنه أنه أدق تصوير وأعظم تأثير(221)م مثًال حاله مع غيره فأصبح مجموع الكال
   :(*) معاتبًا بعض أصحابه بعد ليلة الهرير�يقول 

اِل                    " ى الِقت وا إل أْحَكموُه، وهْيُج رآَن ف َأْيَن اْلَقْوُم الَِّذيَن ُدُعوا إلى اإلسالِم َفَقِبُلوُه ، َو َقرُأوا الق
  .(223)"َفَوِلُهوا َوَلَه اللِّقاِح إلى أوالِدها

شارآة  . (224)هي الناقة الحلوب:  الصورة هنا غزيرة المعنى شديدة االيحاء بالفاظها، واللقاح  تبدو وآأن هناك م
دة      -بين حال المسلمين وحبهم الشديد للقتال      دين والعقي ا          - من أجل ال ا ألوالده وب وحبه ة الحل سقيهم    .  آحال الناق وهي ت

ى       وترويهم من دّرها ولبنها،فالمشارآة هنا بين ال       وا             (225)طرفين آانت في المعن ذين حمل ى اولئك ال ام يتحّسر عل  فاالم
ه                          ا وصل إلي ى م اد عدوهم إل م في جه انهم ومن ث صلوافي ايم م ي م ل الدين ودافعوا عنه، وآأنه مأخذ على اصحابه انه

                                                 
  .٢/١٢٤: المثل السائر ) ٢١٣(
  .٢/٣٠١:ابن ابي الحديد : شرح نهج البالغة:  ظ١/٩٠:نهج البالغة) ٢١٤(
  .٦٥: اصول البيان العربي) ٢١٥(
  .٢/١٢٣:المثل السائر : ظ) ٢١٦(
  .٢٥١:لصناعتينآتاب ا: ظ) ٢١٧(
  ٢/٢٣٧:االيضاح: ظ) ٢١٨(
  .٢/٢،٢١،٢٩: ١/٦٩،٨٢،٨٣،١٠٠،١٠٥،١٠٧،٢٣٢:نهج البالغة: ظ) ٢١٩(
  .٧٤:اصول البيان العربي". انتزاع وجه الشبه من أمور متعددة" )٢٢٠(
  .٢٣٩:اسرار البالغة: ظ) ٢٢١(
  .٨٣:ن.م:ظ) ٢٢٢(

  .٧/٤٧٩،٤٨٠:وقعة صفين:  ظ وهي أحدى ليالي معرآة صفين، وآان القتال فيها شديدًا جدًا ،(*)
  .٧/٢٩٤،٢٩٥:ابن ابي الحديد: شرح نهج البالغة:، ظ١/٢٣٤:نهج البالغة ) ٢٢٣(
  .٧/٢٩٥:ابن ابي الحديد: شرح نهج البالغة: ظ) ٢٢٤(
  .٢/٢١٣: االيضاح: ظ) ٢٢٥(



ى النصراألآيد في                       . أولئك المسلمون األوائل   يهم الحرب، وألنتهى األمر إل ا طالت عل ذلك لم انوا آ و آ يس     ول  زمن ل
   .(226)"يزيد المعنى وضوحًا ويكسبه تأآيدًا" ومن ثم فالتشبيه جاء لـ.بالطويل

أبلغ من غيره، لما في وجهه من "ويرى بعض الباحثين أن تشبيه التمثيل 
التفصيل الذي يحتاج إلى إمعان فكر، وتدقيق نظر، وهو أعظم أثرًا في 

ي تحريك النفوس لها، فان آان المعاني، فيرفع قدرها، ويضاعف قواها ف
مدحًا آان أوقع، أو ذمًا آان أوجع أو برهانًا آان أسطع ومن ثم يحتاج إلى 
آد الذهن في فهمه الستخراج الصورة المنتزعة من أمور متعددة، حسية 

، فكلما أزدادت الصورة في (227)" آانت أو غير حسية لتكوّن وجه الشبه
 والتذآر، وهذا ما وجدنا عليه آل تفصيالتها زادت الحاجة إلى التوقف

 ومن هنا نطل على قول آخر لألمام يصف بعض �تشبيهات اإلمام   
  :أصحابه بعد ترآهم القتال والنصر يكاد يتحقق فيقول

 َوَوِرَثَها فإنََّما أْنُتْم َآاْلَمْرأِة اْلَحاِمِل، َحَمَلْت َفَلمَّا َأَتمَّْت أْمَلَصْت َوَماَت َقيُِّمَها وَطاَل تأيُُّمَها"
   (228)"أْبَعُدَها

وهذه فائدة التمثيل في " المعنى المراد بالحس والمشاهدة �وقد أخرج االمام 
جميع العلوم ألن المثال البد من أن يكون أظهر من الممثل، فالغرض 

 �  فالصورة التفصيلية لم يضعها االمام (229)"بايراده، ايضاح المعنى وبيانه
 التشبيه والسيما قسم التمثيل -تعقيب المعاني به "إال ليتحدث عن مشاعره، فـ

 يضاعف قواها في تحريك النفوس إلى المقصود بها، مدحًا آان أو ذمًا -منه
  .(230).."أو افتخارًا

 على أعتراضه على التحكيم بهذا �وهذا ما نالحظه من ترآيز االمام 
وا بالنصر القول، فبعد أن تبينت عالمات النصر لجيشه، اثروا التحكيم ففرط

الذي الح لهم، فكانوا بهذا يشبهون بحال المرأة الحامل التي أتمت حملها ثم 
أملصت، ثم يجمع عليها همومًا أخرى تتمثل بموت قيمها وطول تأيمها ثم 

 يرسم صورة لما آل إليه مصير التحكيم فيما بعد �وراثة االبعد لها، وآأنه
عها أو تصورها ويريد من معان ذاتية عاشها و تفاعل م" يؤآد على �آان

                                                 
  .٢٤٩:آتاب الصناعتين) ٢٢٦(
  .٢٦٥: جواهر البالغة) ٢٢٧(
  .٦/١٢٧: بن ابي الحديدا: شرح نهج البالغة: ، ظ١/١١٨: نهج البالغة) ٢٢٨(
  .٩٧: سر الفصاحة) ٢٢٩(
  .٢/٢١٤: االيضاح) ٢٣٠(



ثمَّ نقلها إلى االخرين وعرضها من خالل االلفاظ التي هي في الحقيقة 
   .(231)"معارض للمعاني وآوان لها

  :  في بعض أصحابه معاتبًا�وفي قول آخر له 
   (232)"َجاِنٍب آَخرَيا أْشَباَه اإلِبِل َغاَب  َعْنَها ُرَعاُتَها ُآلََّما ُجِمَعْت ِمْن َجاِنٍب َتَفرََّقْت ِمْن " 

تشير الصورة إلى األبل التي غاب عنها رعاتها فال يمكن جمعها فاذا ما 
جمعت من جانب ذهبت إلى جانب آخر، ويعد آالمه هنا من أفضل أنواع 
 (233)التشبيه النه وقع بين طرفين اشتراآهما في الصفات أآثر من انفرادهما،

 … وحال اإلبل�ب االمام بحيث يدنى بهما إلى حال االتحاد، بين حال صح
وهكذا فالتشبيه والتمثيل قد يقع تارة بالصورة والصفة، وأخرى بالحال 

  . والطريقة
ام         ه                (234) �إن أساس األسلوب التمثيلي عند االم داع ونجد أن شخيص واإلب ى عنصري الت ائم عل ائم في    "، ق ق

ذي هو في     االساس على االيحاء للمتلقي، ان المشبه وهو في الغالب معنى ذهني مج  ه ال رد، متمثل متجسد في المشبه ب
   (235)"الغالب موجود حسي

صفة           �مظهر آخر استعمله االمام      فيكون في   "  هو قلب التشبيه، وأآثر ما يؤدي هذا التشبيه هو المبالغة في ال
   (236)"وهذا يسمى اظهار المطلوب.. الغالب إيهام أن المشبه به أتم من المشبه في وجه الشبه

  : في استنفاره الناس إلى أهل الشام إذ قال�ده وهذا ما نج
   (237)"َلِبئَس َلَعْمُر اِهللا َسْعُر َناِر اْلَحْرِب َأْنُتْم" 

دير                  ان التق ه، فك شبه ب دم الم تم   "اذا عدوا وهم وقود نار الحرب وقد اقتضى المقام ان يتأخر المشبه ويتق ئس أن ب
  .(238) وال بأآفائها، وقصد هذا النوع من التشبيه لغرض المبالغةويقصد فيها أنهم ليسوا من أبناء الحرب" نار الحرب

ام           د االم شبيه عن ضائل الت ان      �ومن ف ه آ دة         "  أن باه ع شيء الواحد بأش ل وهي    (239)" يأتيك من ال   فنجد األب
ل             �األآثر استعماًال عند االمام      ا قب ذ عصر م امهم من ة العرب واهتم ه من رعاي ا آانت تحظى ب  وال شك في ذلك لم

  : إذ وصف بعض اصحابه بصفين، قال. السالم وبقيت على ما هي عليه في صدر االسالما
   (240)" َفَتَداآُّوا َعَليَّ َتَداكَّ اإلِبِل اْلِهيِم َيْوَم ِوْرِدَها" 

 وهم يفدون عليه لمبايعته بأمر - هنا خلق صورة جديدة بين هذه المفردات، إذ شبه حال الناس�استطاع االمام 
ة ر نهم الخالف ة م ل العطاش  –غب ال باالب سقاء، والعرب تضرب االمث ورد لألست صد ال ي تق ل العطاش الت ال اإلب  بح

                                                 
  .٨٤: االسس النفسية ألساليب البالغة العربية) ٢٣١(
  .٧٦/ ٧:ابن ابي الحديد : شرح نهج البالغة:  ، ظ١٨٩ / ١:نهج البالغة) ٢٣٢(
  .٢٥٩/ ١: ، العمدة ١٢٢:نقد الشعر: ظ) ٢٣٣(
  .٦٥،٨٨،١٨٨،١٩٠،٢٣٤ / ١:نهج البالغة : ظ) ٢٣٤(
  .٢٠٢:االسس النفسية ألساليب البالغة العربية ) ٢٣٥(
  .٢٤١، ٢٤٠/ ٢: االيضاح ) ٢٣٦(
   .١٩١/ ٢:ابن ابي الحديد : شرح نهج البالغة :  ، ظ٨٣ / ١:نهج البالغة  )٢٣٧(
   .٤٢١/ ١:المثل السائر : ظ) ٢٣٨(
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ورد    "وتخصها دون غيرها من الحيوانات ألنها        اذا انست مواردها وشارفت مشاربها صرد شرب بعضها وخلي عن ال
   .(241)"بعضها وغادر الزحام صواديها تحوم ولوابيها تلوب والت حين ورود

ه          )البليغ والتمثيلي (ورة هنا شديدة االيحاء بالفاظها زادها التشبيه        الص د خلع ا بع اطالق راعيه ايحاء وتفصيًال، ف
ة                       ة بالحرآ ا دائب عنها ما يقيدها من الحبال جاءت مسرعة متلهفة إلى الماء فليس وراءها ما يبطئ سيرها، فالصورة هن

  .استخالص العظات والبيناتواالستثارة وهدفه تقريب االشياء وابراز الحقائق، و
  :  التشبيه البليغ مع التمثيلي في تصوير تخاذل بعض أصحابه فيقول�ومرة أخرى يوظف االمام 

   (242)" َوَقِد اْنَفَرْجُتْم َعِن أْبِن أِبي َطاِلٍب أِنِفَراَج اْلَمْرأِة َعْن ُقُبِلَها" 
والد             ذه             اذا صورهم في تقاعسهم عن نصرته بُقبل المرأة في حال ال دًا إال في ه ا أب رج عن قبله المرأة التنف ة، ف

ل خذالن    . فهي مضطرة إلى ذلك لتحقيق ما هو أسمى، وهو الوالدة       . الحالة د ب أما هم فانفرجوا عنه ال ليأتي مولود جدي
ام        . وتقاعس، وآأنه يريد أن هذا الخذالن هو آشف للعورة دون مسوغ           ين االم ا يع ر م سي خي درك ان الباعث النف  �ن

ى ى  عل د دأب عل ى الحزن، فق ة عل ن دالل ا م ي ظاهره ا ف شعورية لم ه ال ع حالت سجمة م شبيهاته من اءت ت داع فج  االب
  .تضمين العبارة أقل ما يمكن من االلفاظ في أآثر ما يمكن من المعاني

اح  د أت ة      �وق ى حال د إل شترآة، فعم صفات الم ن ال د م شاف المزي ي الآت ر للمتلق ة أآب ك فرص شبيهاته تل  بت
أخراج ما ال تقع عليه الحاسة إلى ما تقع      "فراج لما فيها من معاٍن متعددة قصد فيها أجود أنواع التشبيه وأبلغها وهو              االن

   .(243)" عليه الحاسة
ام        دى االم ام      �ومن محاسن التشبيه ل ال االم ذا ق رجتم ( ان جاء مصدريًا، وله راج -انف ق صورة    )  انف د خل فق

  .ه بدالالت جديدة، واسبغت عليه مزيدًا من االيحاء والوضوحمقابلة ذات ترآيب حسي امدت المشب
أن الصورة في تشبيهات االمام غالبًا ما تبنى على مجموعة أجزاء ُيّرآب بعضها من بعض في مشهد                     "ندرك  

رد          شبيه المف أتى للت ة ال يت صويرها عقلي راد ت اني الم ر المع تات، الن أآث ع األش زاء وتتجم ا األج د فيه ي تتوح تمثيل
 �     وعلى هذا يمكن القول في التمثيل عند االمام (244)" مستغني عن التفصيل عرض صورها بتلك الغاية من الدقةال

ذهن من                  "أنه   ه ال ه أو يتخيل ا يتمثل ة المجردة، أو هو آل م اني الذهني ا للمع ذهن او يتخيله ا ال آل صورة حسية يبتكره
ام  (245)" هنية المجردة، وتكون وصفًا حسيًا صادقًا لها صورة حسية يراها أهًال ألْن تتجسد بها المعاني الذ         اذ يعمد االم

  .  إلى التصوير عند التقرير ويعمد إلى التمثيل عند السرد والعرض�
دة، نجد           ولكثرة ما تثيره االبل في فكر العرب من صور، فهم أهل بادية يهتمون باالنعام من خالل مالحظ عدي

يمزج به عناصر االداء البياني، ويقوم ذلك لديه على أساس ايجاد التأليف السوي بين  يستدعي هذا االهتمام و�االمام  
فكان الوصف حسّيًا يتناول مظاهر    . (246)"حتى يكون ائتالفهما الذي يوجب تشبيهك من حيث العقل والحدس         "الشيئين  

  .ة واالالم المبرحة االشياء ثابتة ومتحرآة وفي الوقت ذاته يتناول النواحي المعنوية آالفضائل النفسي
  :  معنفًا اصحابه بصيغة العتاب والتقريع�يقول االمام 

   (247)"َوَما أْنُتْم ِبُرْآٍن ُيَماُل ِبُكْم َوال َزَواِفِر ِعّز ُيْفَتَقُر إَلْيُكْم، َما َأْنُتْم إال َآإِبٍل َضلَّ ُرَعاُتَها" 
معنى ذهني هو التفرق والتشتت؛ بسبب عدم        شبه بعض اصحابه باالبل الضالة مع رعاتها والصورة هذه رسم           

ل وهي                     اة باإلب أتي نتيجة ضالل الرع ة عن   "االتفاق على آلمة أو مبدأ ورأي، وتمضي  الصورة في التفصيل فت آناي
  .  فكلما جمعت من جانب انتشرت من جانب أخر وهكذا(248)" اختالف آلمتهم وشتات أمرهم

  : في بعض ايام صفين، قالوفي مشهد أخر لصورة االبل يصف بعض اصحابه 
ْن "  وَنُهْم َع اُزوُآْم َوُتِزيُل ا َح وُزوُنُهْم َآَم أَخَرٍة َتُح ُتُكْم ِب ْدِري أْن َرأْي اِوَح َص َفى َوَح ْد َش َوَلَق
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َراُهْم، َآاِإلبِ                     ْم ُأْخ ُب َأَوالُه اِح ، َتْرَآ ْجرًا َبالرَِّم َصاِل َوَش ّسًا ِبالنِّ وُآْم َح ِل َمَواِقِفِهْم َآَما أَزاُل
    (249)" اْلِهيِم اْلَمْطُروَدِة ُتْرَمى َعْن ِحَياِضَها، َوُتَذاُد َعْن َمَواِرِدَها

الهم                        �رسم االمام    دائهم، فأصبح ح وا الرعب في صدور أع  صورة شجاعة أصحابه في صفين وآيف أدخل
ا    آاالبل العطاش التي اجتمعت على الحياض لتشرب ثم طردت ورميت عنها بالسهام وذيدت عما و    " ان طرده ه، ف ردت

ه     (250)"على االجتماع يوجب لها ان يرآب بعضها بعضا ويقع بعضها على بعض            ك بقول م   " وآنى عن ذل ترآب أواله
فاالبل حينما تاتي   . هذا حال أهل الشام وليس أصحاب االمام       .، فصورته هذه ذات بعٍد ايحائي لصورة المشبه       " أخراهم

   .تتفرق إلى االتجاهات آلها فيرآب بعضها بعضًاوحينما تطرد . الماء تجتمع على مكان واحد
اب،    �نرى مشهدًا آخر للتشبيه البليغ ممزوجًا بالكناية واإلمام         يعرض لنا حقائق ممزوجة بااللم والحسرة والعت

  :فيلقي التبعة على بعض أصحابه لعدم طاعته فقال عنهم
   (251)" وُعُقَوَل َربَّاِت اْلِحَجاِليا َأْشَباَه الرَِّجاِل َوَال ِرَجاَل، ُحُلوُم األْطَفاِل،"

ام     ال في                      �شبه اإلم سير، آاألطف ابون االمر الي ذليل، يه العيش ال اة ب ون من الحي شه ممن يكتف رادًا من جي  أف
ساء                      ي االوالع، وآالن ال ف م آاألطف سوا برجال فه م لي احالمهم التافهة، وآالنساء في العقلية، وهذا يعني تأآيده على أنه

ام                   في التفكير،    ول اإلم د المجاز     �واذا آانوا آذلك فهم أشباه الرجال وال رجال، وتبدو صفات التشبيه جلية في ق  تعتم
ه   (252)والتشبيه، والى جانب ما ذآره من تشبيه نجد الكناية     ات الحجال  "،في قول ام   "رب  خّص ضربًا   �الشك ان اإلم

دين     " ربات الحجال "معينًا من النساء     رهن محصورًا في              أي ذوات الزينة الالتي اليب زينتهن، فيكون تفكي ًا اال ل  اهتمام
ا عن عمق            .وإال لما اختار هذا الوصف دون غيره      . هذا الجانب أي أنه اليعني جميع النساء       النص يكشف لن م ف  ومن ث

  :  من الخطبة نفسها� من مواقف أصحابه في عدم طاعته بقوله �الم اإلمام 
ذُّلِّ          … ِمْن َأْبَواِب الَجنَّةِ   َأمَّا َبْعُد َفِإنَّ الِجَهاَد َبابٌ    "  ْوَب ال َسُه اُهللا َث ُه أْلَب ًة َعْن ُه َرْغَب  َفَمْن َتَرَآ

    (253)"َوَشْمَلَه الَبالِء
ه                     شبيه في قول د الت وة وصفية، نج ة ذات ق راز صورة فني ان الب وب   "�لقد تضافرت ثالثة من عناصر البي ث

تعارة في             فقد جعل الذل آالثوب على سبيل اضافة المشب       " الذل رى اس م ن ذل، ومن ث ى شمله ال شبه والمعن ى الم ه إل ه ب
ام     .(254)أي أذله لما يشتمل عليه الذليل من المهانة على سبيل االستعارة التصريحية التخييلية            " البسه"قوله   لّما ذآر اإلم

انبي ا                � ى ج د إل ا نج ذل، آم وب ال بس ث تعارة،    أجر الجهاد في بداية خطبته فمن يترآه بعد ذلك فهو قد ل شبيه واالس لت
ام               أن اإلم ى        �الكناية، فقد آان الترآيب آله آناية عن المذلة والهوان، وآ د إل ان يعم ة     " آ أبراز الصورة الفني نن ب التف

رة،                      شكل بظالل مبتك وين ال ة في تل شبيه الخارق درة الت سخير ق ق ت ك عن طري للشكل، وأستقراء دالالتها الحسية، وذل
 قبل التشبيه، ولم تجر بها العادة، وال تعرف بداهة، إال بلحاظ مجموعة العالقات الفنية في                وأزياء متنوعة، لم تقع بحس    

ة                    درة االبداعي درك الق ا ن وة وصفية، ومن هن ة ذات ق دو محسوسة متعارف التشبيه، وعند ضم بعضها للبعض األخر تب
   (255)" للتشبيه في تكييف الصورة

سية ص              � االمام   ة نف اره عن حال ر في أفك امعيه                  يعب ى نفوس س ا إل ذ من خاللهم داني ينف ادقة، وأحساس وج
ة،               د البيع وتصبح الحالة التي يعانونها قابلة لألصالح وإذا شئت فأنظر إلى اإلمام يعرض إلى التزاحم والتراآم عليه عن

  : فيقول
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   (256)"َبْيَعَة اْلَبْيَعَةاْل: فأْقَبْلُتْم إَليَّ إْقَباَل اْلُعوَد اْلَمْطاِفيِل َعَلى َأْوالِدَها، َتُقوُلوَن"
تجد التفاصيل مغمورة فيما بينها وتراها ال تحضر إال بعد اعمال الروية واستعانة بالتذآر، ويتفاوت الحال في      "

صيل                د التف ة وح به      (257)"الحاجة إلى الفكر بحسب مكان الوصف ومرتبته من حد الجمل د ش البين       � فق ه ط الهم علي  اقب
ه،       (258)"خص المسنات ألنها أقوى حّنة على أوالدها      .. " على أطفالها  للبيعة بإقبال مّسنات النوق    الهم لبيعت  ليبين شدة اقب

   (259).وهناك ما يؤآد شدة ذلك االقبال وهو حذف أداة التشبيه، وذلك للمبالغة في اقتراب طرفي التشبيه من بعضهما
ام                 ا اإلم ر عنه ي عب ل الت ة لحال االب ن        �نالحظ صورًا مختلف ذا الف شبيه    ا – في ه ل         –لت ارة يجعل من االب  فت

ا       "صورة للمتقاعسين  بقوله      سلمين في          " ما أنتم إال آأبل ضل رعاته ا فيجعل حال الم ارة يوظف صورة حسنة له وت
دة آـ      دين والعقي ال من أجل ال بهم للقت ا  "ح ى أوالده اح إل ه اللق صورة   "وفي آل االحوال فـ   " ول ين طرفي ال التفاعل ب

سية        التشبيهية ومالءمتها لحال     أثير             (260)" الخطاب من أهم عناصرها الفنية، وأغراضها النف ى الت درة عل ا من ق ا له  لم
  .والتأثر

  : ففي قوله ألصحابه بصيغة النقد والتعريض�، نصيب من خطب الحرب لإلمام علي(261)وللتشبيه المجمل 
سْ  " ْم َت َمْعُتُكْم َفَل ُروا، َوَأْس ْم َتْنِف اِد َفَل َتْنَفْرَتُكْم ِلْلِجَه ْم  اْس رًا َفَل ّرًا َوَجْه ْوُتُكْم ِس َمُعوا، َوَدَع

   (262)" َتْسَتِجيُبوا، وَنَصْحُت َلُكْم َفَلْم َتْقَبُلوا َأُشُهوٌد َآُغيَّاٍب َوَعِبيٌد َآَأْرباٍب؟
ه                   �اإلمام   سمعوا من م ي  يتجه إلى استعراض ترغيب قومه بالجهاد واستنفاره لهم، فلم ينفروا نتيجة التخاذل، ول

 سرًا وجهرًا فما آانت هناك استجابة، ونصح لهم فما وجد للنصح سبيًال، �واّآل، وآان دعاؤه لذلك دعاء نوحجراء الت
اهم،                 أحرار في دني فلم يقبلوا ذلك، واستنكر عليهم هذه الحالة الشاذة، فهم حاضرون بأبدانهم غائبون بأرواحهم، ليسوا ب

اب     د آأرب روت عبي اء والجب صنعون الكبري د  يت م عبي ا    فه اب فيم شبهون االرب نهم ي وائهم ولك أله
   .يتظاهرون به

د                 ان يري د آ دخائلهم المزدوجة وق در      "وفي ذلك آله بيان لحالهم ووصف ل د؛ من الغ أخالق العبي م آ أن أخالقه
ا         سوء آله وا خصال ال د جمع يههم فق اب وت م   (263)"والخالف ودناءة األنفس؛ وفيهم مع ذلك آبر السادات واالرب ه ل  وفي

  .ف المشبه وال وصف المشبه به، نتيجة التناسب بين الطرفين وص�يذآر
  :  في حث أصحابه على القتال في ساحة الحرب، قال�، قد وظفه اإلمام(264)آما نجد التشبيه المفصل

   .(265)" الرَّاِئُح إَلى اِهللا َآالظَّْمآِن َيِرُد اْلَماَء"
شبه، ولكن          ه       ما عرف عن التشبيه المفصل هو ما ذآر فيه وجه ال ه مكان ا يتبع ذآر م سامح ب د يت ا  … ق  وال مم

ه               (266)تبعد داللتها على معانيها    ال نعيم الى فن ى اهللا سبحانه وتع ادم إل د شبه الق ، وهذا ما أدرآناه في الصورة أعاله، فق
  . أثر استشهاده بالظمآن الذي يرد الماء، والمعنى الجامع بين الطرفين؛ هو بلوغ المراد واطمئنان النفس به

ك في الكلمات والصور                  �يز تشبيهات اإلمام  وتتم  بقوة العاطفة، التي تؤثر في عباراته تاثيرًا واضحًا ويبدو ذل
ا  �والتراآيب فضًال عن ورود الحقيقة؛ النها آانت تسند العاطفة وتبعث فيها القوة، ولما آان               يمثل الشيء بالشيء فانم

ه؛  شبه ب صورة الم نفس ب ي ال ال ف ات الخي ه اثب صد ب   يق

                                                 
  .٣٨/ ٩: ابن ابي الحديد: شرح نهج البالغة:  ، ظ٢٠ / ٢: نهج البالغة) ٢٥٦(
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اًال                      أو نفس خي ذلك مثبت في ال ه، ف شبه ب  بمعناه، فعندما يدعو إلى الترغيب ينتقي صورة المشبه أحسن من صورة الم
  .(267)حسنًا والعكس صحيح في التنفير

ام د أصاب اإلم ة   �لق ياء، وطبيع ائق االش ل حق ان يمث ره اذ آ ن فك ا م ي انتقاه ع صوره الت ي جمي  وأحسن ف
ضاح      الموصوفات، بأوجه شبه مناسبة، بم     ى اي ا يحقق الجانب البالغي في مطابقة الكالم لمقتضى الحال، وهذا يؤدي إل

ى،  "المعنى وبيان المراد، وآان     يمثل الشيء بما هو أعظم منه في االتصاف بالصفة أو أحسن فيه في الصورة أو المعن
د المعن         …فيأتي الحسن حينئذ من ناحية الغلو والمبالغة       وق تأآي ة ف ك المبالغ زيين      وتحقق تل ا ت ين، هم ى غرضين مهم

   .(268)"المشبه عند ارادة هذا التزيين وتقبيحه عند الرغبة في تهجينه
شابه             �اإلمام   ك الت ط ذل شكل، اذ رب رة مع ال اد الفك شاعر واالحاسيس واتح  إبتكر صورًا أصلية، مزجت بالم

ا         . (269)الحسي بجوهر الشعور والفكرة في الموقف        ي أراده اني الت ا           التعب �وآل المع شبيه به ا أو الت ر عنه  حسية   –ي
 جاءت صادقة وقد عكست ابعاده النفسية ومشاعره، ومن ثم آانت غاية في االبداع والتصوير، وآل     –آانت أو مجردة    

ار والمضامين واضحة                     ياء، اذ آانت االفك ى جواهر االش ا إل ان يصل فيه ما عبر عنه آان ذا قدرة  على االيحاء، وآ
  . خطبه�ظروف العصيبة التي آان يذآر فيها اإلماموبارزة على الرغم من ال
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  : المجاز
هو الرآن االساسي في أصول البيان العربي بوصفه فنًا أصيًال يوحي 

ل بأعطاء االلفاظ  طائفة من المعاني الثانوية التي ينهض بها اللفظ من خال

  .معنى المعنى

دة                        يلة الجدي ذه الوس سخر ه ي ان ي اخ العرب في  " المجاز "والمجاز شائع في استعمال العرب، وقد استطاع المن
اني                     ة من المع ا جمل ات للنصوص باعطائه ر الطاق ول بتفجي د الق د مّه ذلك ق ان ب سه، فك ل احاسي تصوير افكاره، وتمثي

    (270)" دليل الفصاحة ورأس البالغة"لذا عد. االضافية
ى                                   ة عل اء البالغة، واللغ ه علم تم ب د أه ه مبحث أخر وق الم ينل ايتهم م اء وعن ام العلم ال المجاز من اهتم وقد ن

ام للفظة المجاز وهو                 . (271)السواء وم ع ون حول مفه وتناولوه في آتبهم بالشرح والتفصيل والتمثيل، وهم يكادون يلتق
ذا         استعمال الكالم في غير ما وضع له او الكلمات المس       سباق له ان الجرجاني هو ال د آ ه، وق تعملة فيما لم توضع بازائ

أما المجاز فكل آلمة اريد بها غير ما وقعت له في وضع واضعها     : " في تحديد مفهومه واقسامه اذ قال      - المجاز   -الفن  
  .(272)"لمالحظة بين الثاني واالول فهي مجاز

ع في         نجد المجاز في طبيعة االنسان الذي يود أن يعبر عن مك           ا انطب رز م ي تب اظ الت ستخدم االلف نونات نفسه في
رة         "نفسه من مشاعر وأحاسيس و     اني أو فك ى من المع الن البالغة تقوم في أصل معناها على ارادة المتكلم ايصال معن

  .(273)" من االفكار إلى الشخص المقصود بالكالم، حسب آيفيات معينة تتحدد بنوع العالقة القائمة بين الدال والمدلول
دة ذات اطار                    ة جدي وقد يقترن االستعمال الحقيقي بالتعبير المجازي لتأآيد حقيقة آبرى، فهو يفجر روافد بالغي
ا                      ى داخل النفوس بم صورة إل ل ال ا تنق درك، النه ر الم في محاآاة غير المحسوس للمحسوس، ومماثلة االدراك في غي

دة  اد جدي ن ابع ي الخطب م ازات ف ضفيه المج رى اإل(274)ت ام  ، ن ة �م صفه بالفاعلي اد، في ى الجم سند االحساس إل  ي
د استطاع                ه، فق ه فاعل ه           �لتتوجه النفس اليه وينحصر الحدث به وآأن ق المجاز تكييف النصوص في خطب  عن طري

ا أراده                           ك حسب م ة، وذل ة اللفظ المرآزي راد، دون توقف لغوي أو معارضة من دالل ارة   �نحو المعنى الم  من اث
اب نفس اواله ر  ال ب والتنفي التي الترغي ي ح شعور ف اء ال ة أو اذآ ام  . (275) العاطف ي خطب اإلم از ف د ورد المج  �وق

  .بضربيه العقلي واللغوي
ل عن األصل                  : فالمجاز العقلي  م تنق اظ ل ان وااليجاز اذ ان االلف من اساليب البالغة العربية تشير إلى مدى البي

ق الت            اظ، اذ                 اللغوي الموضوعة أزائه، ولكن يعرف عن طري ه بااللف ة ل ناد في الكالم وال عالق ان آل   " رآيب واالس
أول فهي مجاز          ًا لرجوعه     (276)" جملة اخرجت الحكم المفاد بها عن موضعه من الفعل لضرب من الت د سمي عقلي  وق

                                                 
لطالب في نقد آالم الشاعر آفاية ا:  ، ظ٨٨/ ١:المثل السائر: ، ظ٢٦٥/ ١:العمدة ) ٢٧٠(

  .١٥٧: والناثر
صائص: ظ) ٢٧١( صناعتين ٤٤٢/ ٢:الخ اب ال دة٢٧٤/  ، آت رار ٢٦٥/ ١:، العم  ، اس

ل االعجاز    ٣٢٥: البالغة سائر     ٢٣٨: ، دالئ ل ال ، ١٠٤: ، حسن التوسل      ٨٤/ ١: ، المث
  .٢٦٥/ ٢:االيضاح

  .٣٢٦، ٣٢٥: أسرار البالغة) ٢٧٢(
   ٢٧١: أسسه وتطوره إلى القرن السادسالتفكير البالغي عند العرب ، ) ٢٧٣(
  .٩٦: مجاز القرآن: ظ) ٢٧٤(
  .٩٤: ن.م: ظ) ٢٧٥(
  .٣٥٦: اسرار البالغة) ٢٧٦(



ين أو صيغة  ظ مع ي لف ستخرج من ترآيب الكالم دون النظر ف ة وم ستنبط من الجمل و م ل دون الوضع، فه ى العق إل
ذا الضرب من المجاز            منفرد غ في           "ة وقد عّد العلماء ه ق، والكاتب البلي شاعر المفل ادة ال وز البالغة، وم زًا من آن آن

ًا من        رام قريب االبداع، واالحسان، واالتساع، في طريق البيان، وان يجئ بالكالم مطبوعًا مصنوعًا وان يضعه بعيد الم
  .(277)" االفهام

ك التوسع                وقد توسع العرب في استعمال الكلمات      ي سوغت ذل  بأآثر من معنى فرصدوا طائفة من العالقات الت
ر صاحبه، شرط أن تكون                  ى غي اه إل ناد الفعل أو معن ّسوغ اس وثبتوها، والعالقة في المجاز العقلي هي المناسبة التي ت

  . االصليهناك قرينة تنفي ارادة المعنى االصلي وهي الدليل الذي  يدل به على انه اريد باللفظ غير معناه
ه               �اإلمام   ر عن     � يتحرى دقة االلفاظ ليحسن الوصف ويردد الجمل ليكمل معانيه ويؤآدها، فكل مجازات  تعب

ـ ام، ف ي نفس اإلم ت ف ة شعورية اعتمل ه "حال ن خالل تكلم م ا الم ي يرمي اليه سية الت اد النف ق االبع از يحق ة المج طبيع
ار                باعتباره عنصرًا من عناصر التعبير غير المباشر، اذ        ا عنصر االبتك ة تحمل معه  البد من أن تكون الداللة المجازي

  .(278)" والدهشة، والمفاجأة، الذي يأخذ بمشاعر المتلقي، ويستولي عليها، حتى يتمكن من إثارة االنفعال المناسب
يحاء بما  يعجب به، لما فيه من تلوين االفكار وتوليد للصور وبعث لإل�آان التعبير بالمجاز العقلي عند اإلمام 

  .هو مالئم لطبيعة المعاني
  :  قال ألصحابه في ساحة الحرب وفيها معنى الحث على القتال�فمن آالم لألمام 

اَم،                         " ُق اْلَه ْرٍب َيْفِل ِسيُم َوَض ُه النَّ ُرُج ِمْن ٍن ِدَراٍك َيْخ َواِقِفِهْم ُدوَن َطْع ْن َم وا َع ِإنَُّهْم َلْن َيُزوُل
   (279)"لسواعد واألقدام َوُيِطيُح الِعَظامَ ويندر ا

ند    د أس ين  �لق ق " الفعل ا هو          "  يطيح -يفل ام وال يطيح العظام، وأنم ق اله سه، والضرب ال يفل ى الضرب نف إل
صاحب الضرب، والعالقة التي اباحت أو سوّغت هذا االسناد، السببية، والقرينة المانعة من ارادة االسناد الحقيقي هي      

ا نجد    ادراآنا بعقولنا أن الضرب نفسه ال    ام آم سات  " يفلق واليطيح وانما من قام بالضرب وهم أصحاب اإلم ان المالب
ؤثر،               ر والم ين األث رابط ب يس إال ضربًا من الت ه ل بين المسند والمسند اليه من القوة بدرجة ال تخفى والكالم في حقيقت

رزت عالما                ذي ب وي هو ال ارة     والعالئق زادت الذهن وضوحًا بارزًا، وهذا الوضوح المعن ه في العب ان   . (280)"ت  �وآ
  .يلجأ إلى المجاز لينقل إلى أصحابه انفعاالته ورغبته في تصوير ما ينبغي أن يكون عليه قتال أصحابه في المعرآة

د اشاع           �استعمال اإلمام    ر، فق ال للفك ى                � للمجاز هنا فيه إعم ود إل سبب يع ه أعاله وال ة في قول  روح الحرآ
ال، فالمجاز             مرونة التعبير المجازي الذي اف   ى القت وي، وهو الحث عل ذا األمر المعن تمكن في ه ة الحس وال اض قابلي

ام               العقلي هو الذي نتوصل اليه بحكم العقل، وداللته في الجملة تكشف عن حقيقة مراده، فااللفاظ التي آان يأتي بها اإلم
ة تجت                 � ذاتها، والكلم ه             لم تنقل عن أصلها اللغوي فهي تدل على ذاتها الوضعية ب ارب ل ى مق ة إل   از موضعها في اللغ

ى                      �أو مشابه، وهذا ما ورد في قوله           ثهم عل ا يح شام، وفيه اد اهل ال ى جه  من خطبه له آان يستنهض بها أصحابه إل
  : القتال، قال
ْصِلَحةَ      " اِئرِة َواْلُم َر اْلَج َة َغْي دُّْنَيا    اللُهمَّ َأيَُّما َعْبٍد ِمْن ِعَباِدَك َسِمَع َمَقاَلَتَنا اْلَعاِدَل دِّيِن وال ي ال  ِف

َك                  َزاِز ِديِن ْن ِإْع اَء َع ْصَرِتَك َواإلْبَط ْن ُن وَص َع ا إال النُُّك َغْيَر اْلُمْفِسَدِة َفأَبى َبْعَد َسْمِعِه َله
  .(281)"…َفإنَّا َنْسَتْشِهُدك َعَلْيِه ِبأْآَبِر الشَّاِهِدين َشَهاَدًة

ى أن االصل هو ا      �يسعى اإلمام    د عل سلم من أصحابه ان          إلى التأآي ى أي م ائرة، فعل ر الج ة غي ة العادل لمقال
ع الحق،       �ينظر إلى هذه القضية دون غيرها، وعندما يتأآد من ذلك سيندفع إلى نصرة اإلمام  د أن يتب ان من يري و آ  ل

ذا االسلوب في الحج                        ر ه ذلك اث د ول ا يري ر م أول بعضهم غي د يت ى  فاذا اسند الفعل إلى نفسه دون هذا المجاز، فق ة عل
  .أصحابه

ساد و                     "العادلة" بقوله   �وقد أراد    شر  والف ال لتحطيم ال ى الحرب والقت دعوة إل ائرة "، المستقيمة وهي ال " الج
ائر -العادل " اسم الفاعل �نقيض العادلة أي المنحرفة فقد أسند    ام        "  الج د وظف اإلم ي، فق ر الفاعل الحقيق ى غي  �إل
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أن    المجاز هنا آي يصور هذه االحداث بهذه        وس، وآ ى النف الصورة المثيرة تنبيهًا للضمائر وتوجيهًا للعقول وتأثيرًا عل
  .مهمته هو اذآاء الحفيظة في نفوس أصحابه لتالفي التقصير المتعمد في القتال من اجل نصرة الحق

دين     ي ال صلحة ف ق والم ق الح ا يوضح الطري ة م ي المقال ببية، الن ف ة س ل  …والعالق م الفاع د أضيف اس  فق
  .يم الحدث وليتجه التفكير نحوهلتضخ

رع    �هكذا نجد القدرة االبداعية في نصوص اإلمام      اظ والف  آلها على التالزم الذهني بين األصل الحقيقي لأللف
  .االستعمالي لمناسبة ما تنقله من معنى أولي الى معنى ثانوي

   : وفيها معنى الفخر في خطبه له بعد وقعة النهروان ، قال�ومن قول أخر له 
ِه                    " لَّى اُهللا َعَلْي ِوِل اِهللا َص ى َرُس ِذُب َعَل َرِضيَنا َعِن اِهللا َقَضاَءُه، َوَسلَّْمَنا ِللِه َأْمَرُه، َأَتَراِني َأْآ

إَذا                      ِري، َف ي َأْم ْرُت ِف ِه، َفَنَظ َذَب َعَلْي ْن َآ وُن ُأَولَّ َم ال َأُآ َوآِلِه، واِهللا ألَنا َأوَُّل َمْن َصَدَقُه َف
   (282)"  َسَبَقْت َبْيَعِتي َوإَذا اْلِميَثاُق ِفي ُعُنِقي ِلَغْيِريَطاَعِتي َقْد

ة                            اده االيحائي نّص في أبع ذا ال ى نهج رسوله في الطاعة آه سير عل وال أعلم نصًا في التسليم هللا عز وجّل، وال
داً       ك    طاعة سبقت الب  . والرمزية، فهو المصّدق ال المكّذب، بل هو أول المصدقين فال يكون العكس أب اق يمتل ة، وميث يع

اء          : الرقاب، وهنا تتجلى الفكرة تتبع الفكرة، والحرآة توالي الحرآة         صبر، الوف اق، ال التسليم ، التصديق، الطاعة، الميث
ة في                  �بالعهد، والن النبي   ع، ألن طاعة الرسول امان سمع ويطي يس في وسعه إال ان ي ه، ول ى دائ  أوصاه بالصبر عل

ة   �ءت بسبب طاعته للرسول، فبيعته للخلفاء جا   )283("عنقه ي للعالق  قد أسند السبق إلى الطاعة على سبيل المجاز العقل
  .السببية

ا              �ومرة أخرى يوظف اإلمام      ة ذاته سه في العالق ى نف سببية  - المجاز من المعن ا       - ال ه يصف فيه ة ل  من خطب
  :  وذلك يوم صفين، حين أمر الناس بالصلح، قال�أصحاب رسول اهللا 

ا                     َوَلَقْد ُآنَّ " ا، َم ا َوَأْعَماَمَن ا َوِإْخَواَنَن ا وَأْبَناَءَن اَء َن ا َمَع َرُسوِل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوآِله َنْقُتُل آَب
ي                          ّدًا ِف ِم َوِج َضِض األَل ى َم ْبرًا َعَل ِم َوَص ى الَّلَق ِضّيًا َعَل ْسِليمًا وُم ًا َوَت َيِزيُدنا َذِلَك إال ِإيَمان

  )284("ِجَهاِد اْلَعُدوِّ
انوا ذوي رحم            ه وإن آ ى أعدائ وهنا تبدو قمة الفداء والتضحية الخالصة في سبيل هذا الدين القويم باالجهاز عل

ام رسول اهللا              ه أي انوا علي ا آ أمر                �وقربى، تصريحًا منه لم امهم ب اءهم واخوانهم واعم اءهم وأبن سلمون أب ل الم  إذ يقت
يس       الرسول وهم على يقين من دينهم، وما يزيدهم ذلك إال         ذا مجاز ل ال، وفي ه ى القت إيمانًا وتسليمًا وفي ذلك إشارة إل

د                           سليم فق ان والت ادة االيم ببًا في زي ان س في ذوات الكلم وااللفاظ، ولكن في االحكام العقلية التي أجريت عليها، فالقتل آ
ال  به بتجسيد القت و أش ي، وه ر الفاعل الحقيق ى غي ادة إل ند الزي ى -أس و معن شيء- وه اء  ووصفه ب د ج ه إرادة، وق  ل

التجوز في حكم يجري على الكلمة فقط وتكون الكلمة متروآة على ظاهرها ويكون معناها مقصودًا بنفسه ومرادًا من       "
ه العواطف وصحوة              �، فقد جاء آالم اإلمام        (285)"غير تورية وال تعريض    ا لتنبي ول أصحابه من غفلته  لتحريك عق

د                     هي - السببية –الضمير، وآانت العالقة     ذا يع ي، وهك ة، دون االصل الحقيق صيغة المجازي ذه ال  المسوغ الستعمال ه
سخ             " ان الن ا آ ة لغرض أو آخر، آم المجاز مهربًا باعتبار في التفسير والفهم، أو توجيهًا مسوغًا نحو معنى معين خدم

  .(286)"حكمًا لما اليقوى المفسرون على توضيحه من تعارض بدا لهم
ره                      ينتقي من اال   �آان اإلمام    نفس، وتقري ى في ال د المعن لفاظ الموحية ما يثير الخيال وهي من أغراض توآي

 من خطبة له عند مسير أصحاب الجمل إلى البصرة، وقد آان يعني فيها              �ومن ثم إثارة االنفعال المناسب، ومنها قوله      
  : التنفير من خصومه، قال

    (287)" َوَأْمٍر َقائٍم، ال َيْهِلُك َعْنُه إال َهاِلٌكِإنَّ اَهللا َبَعَث َرُسوًال َهاِديًا ِبِكَتاٍب َناِطٍق"
ة،        - الكتاب – لغير فاعله الحقيقي     - ناطق – اسم الفاعل    �قد أسند  اظ موحي ذه االلف  والعالقة سببية، فقد جاءت ه
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ذا              - الكتاب -ألن القرآن  امالت مع بعضهم بعضا ول ات والمع ًا للعالق ام وأساس يم ومصدرًا لألحك  �جاء  هو مادة للتعل
ا إال           "تعبيرًا عما يوحيه من أمور الدين والدنيا فـ        " ناطق"بـ داعها ال يمكن ادراك حقائقه ة ابت دة في عملي اني الجدي المع

ضفيه من                                    ا ي رائن وم ضيفه من ق ا ي ك بم ر عن ذل يلة للتعبي ر وس ا، والمجاز خي ا، والتصوير اللفظي له بالتعبير عنه
   (288)"االلفاظعالقات لغوية جديدة توازن بين المعاني و

ه               �وظف اإلمام    ضاحه ألصحابه، فمن قول تبطأ أصحابه       � المجاز العقلي في ايضاح ما آان يبغي اي د أس  وق
  : إذنه لهم في القتال بصفين، وآان في معنى المناظرة والجدل، قال

اِلي َأَدَخْلتُ                " ا ُأَب َو اِهللا َم ْوِت َف َة اْلَم ْوُت      َأمَّا َقْوُلُكْم َأُآلُّ َذِلَك َآَراِهَي َرَج اْلَم ْوِت َأْو َخ ى اْلَم  إَل
    (289)"..ِإليَّ

ُأسند إلى الموت، والموت     " خرج" فالفعل   -خرج الموت إلي  -جاء المجاز العقلي ذو العالقة السببية مرة أخرى         
د أدرك          �اليخرج، وإنما عدم مباالة اإلمام       ع   � في تعرضه للموت سواء دخل هو إلى الموت أم خرج، فق  ان من طب

ال     اال ذلك ق ين الموت، ل ه وب اجزًا بين سان ان يضع ح ه،      : ن األمر واحد لدي ي، ف ى الموت أو خرج الموت إل أدخلت إل
ا ان                               ا بعقولن ناد الحقيقي هي ادراآن ة من إرادة االس ة المانع ناد، والقرين ذا االس والعالقة هي التي أباحت أو سوغت ه

 إظهار قدرته على مواجهة الموت في        �مال حقق لإلمام  الموت اليتحرك، فهو أمر مدرك غير محسوس، وهذا االستع        
  .األحوال آّلها

ام             �وهكذا فقد تلونت أساليب اإلمام     د جعل اإلم  � معبرة عن مخزون العقول، آاشفة عن مكنون النفوس، ولق
في االسلوب  االبتكار "المجاز أداة نفسية، قام بتسخيرها حسب ارادته إلثارة أصحابه فالمجاز هنا يحقق وظيفة نفسية فـ    

سر، والكلمات           دة في ي ار جدي ر بأفك ى الظف ه عل وهو يصدر عن موهبة طبيعية أو طول مران، وخير الكالم ما نقدر ب
ا سبق أن                      ر إال م ة ال تثي ة إذا آثرت في الكالم، والكلمات المبتذل الغريبة تروعنا وال تفيد، بل قد تدخل في باب العجم

  .)290("لى أفكار جديدةعلمناه، والمجاز هو خير ما نقف به ع
ام           سانية، فاإلم نفس االن ة،      �وإذا  آان المجاز في حقيقته آاشفًا عن دواخل ال ة االنفعالي ه التجرب ا يحكي في  إنم

وما يحيط المناخ العام من مؤثرات أملتها عليه ظروف أصحابه وبيئته في التلون واالختالف وتشعب االراء، فيحذرهم        
ة                      تارة، وينذرهم تارة أخرى، عسى     يح، ومن آناي ى تلم ضًا، فمن تصريح إل وعي ناب  أن يستفيقوا من غفلتهم، فيعود ال

ه العظيم   �إلى تعريض، ومن حقيقة إلى مجاز، وانظر إليه           وهو يستعرض الفتن المستقبلية بشفافيته الخاصة، وإدراآ
  :بمجريات األمور، فال يألوهم جهدًا من التعريض والنقد فيقول

َساِوئ            -َوَسَيأِتي َغٌد ِبَما ال َتْعِرُفوَن       -َأال َوِفي َغدٍ  "  ى َم ا َعلَّ ا ُعمَّاَلَه  َيْأُخُذ اْلَواِلي ِمْن َغْيِرَه
ْدُل                         َف َع ِريُكْم َآْي َدَها، َفُي ْلمًا َمَقاِلي ِه ِس ي إَلْي ِدَها َوُتْلِق ذ َآِب ُه األْرُض أَفاِلي َأْعَماِلَها وُتْخِرُج َل

  ) 291("ِكَتاِب َوالُسنَِّةالسِِّيَرِة َوُيْحِيي َميَِّت اْل
ام              ا يجول في فكر اإلم ر عم ند        �جاء المجاز مرة أخرى لكي يعب د أس بعض أصحابه، فق د وتعريض ل من نق

ه الحقيقي      - تخرج   -الفعل   ر فاعل ى غي ادن،           - األرض- إل وز ومع ا من آن ا في باطنه أن األرض هي من تخرج م  وآ
  .ج لألرض، هو إسناد مجازي جاء على سبيل التوسع في الكالم والمّسوغ لهذه العالقة هي المكانية فاسناد الخرو

ام                د اإلم شديدة عن سية ال وة البواعث النف ادة في             �المجازات هنا تضيء المعنى لق ة المعت سلك الطريق م ي و ل  فه
ه   ارة، والن اًال وإث ر جم صور أآث دت ال ة، فب صياغة المجازي ذه ال ا به ر عنه ا عب رة، وانم صفات مباش راز ال ل "اب يمث

و مجاز                            ل فه ه إال بتأوي م يوافق ا ل ة وم و حقيق ل فه " استجابة واضحة لمنطق العقل وتصوراته فما وافق تصورات العق
(292)   

ذي وقعت             "أما الضرب الثاني من المجاز فهو مجاز من طريق اللغة وهو             إن المتكلم قد جاز باللفظة أصلها ال
ه                   -االستعارة -له ابتداء في اللغة واوقعها على غير ذلك أما تشبيهاً          ا عن ا نقله ه وم ا الي ا نقله ين م سة ب صلة مالب  - وأما ل
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  .(293).."المجاز المرسل
سموه وهو         م ي روا أنواعه وإن ل دماء ذآ ة، اإلطالق، والق ي اللغ ًال ألن اإلرسال ف المجاز المرسل سمي مرس

  .تعبير موحي ينقل الذهن آفاق من المعرفة يحققها اللفظ على حقيقته
دي األديب             "مجاز المرسل لخدمة أفكاره وآما هو معلوم بأنه          ال �يوظف اإلمام    ين ي سط ب سع رحب ينب فن مت

سليم،                          ذوق ال ر ال د لغوي غي اره بال عائق من قي البليغ ليعبر عما يستجد في حياته من مدلوالت وليجسد مشاعره وأفك
   (294)" واالسلوب العربي األصيل الذي يرسم شواهده الفنية وأسس التعبير وسبيل التفنن

ه     - لهذا النوع من المجاز�وعلى الرغم من قلة استعمال اإلمام   دو أن ا يب ى م سبب عل صورة    � وال د في ال  وج
البيانية األخرى الطريق األسهل لمن يسمع في إيصال أفكاره ومشاعره عند مسيره إلى الشام فخطب بها، وهو بالنخيلة        

  : ث الروح المعنوية، قالخارجًا من الكوفة إلى صفين وآانت في معنى التشجيع وب
ْد َأَرْدُت                    " ِري، َوَق ْأِتَيُهْم َأْم ى َي اِط َحّت َذا اْلِمْلَط َأمَّا َبْعُد ، َفَقْد َبَعْثُت ُمَقّدَمِتي َوَأَمْرُتُهْم ِبُلُزوِم َه

الى عدوآم   َأْن َأْقَطَع هِذِه النُّْطَفَة إَلى ِشْرَذمٍة ِمْنُكْم، ُموطِنيَن َأْآَناَف َدْجَلَة فأنهضهم معكم             
    (295)" وأجعلهم من أفراد القوة لكم 

ذا              �أراد   ي سّوغت ه ة الت ازًا مرسًال، والعالق  بالنطفة نهر الفرات، والنطفة الماء القليل، لذا يكون التعبير مج
د ا -)النطفة( الماء القليل -المجاز هي الجزئية، أي إن اللفظ المذآور جزء من المعنى المقصود، فانه ذآر الجزء             راد  وق

ة في داخل نفوس أصحابه          �به نهر الفرات وهو الكل، وقد جاء        روح المعنوي د أن يبث ال ان يري  بهذا المجاز، فقد آ
 وهو وضع صورة أو      �ويحاول أن يذلل لهم ما يمكن أن يتصوروه عظيمًا عليهم، فاالساس النفسي الذي قصده اإلمام              

دمج فك          ا تن ى           معنى أو حالة مكان أخرى، وينشأ ذلك حينم دة فأساسه المعن رة واح دال من فك ا ب ة عليه دل الكلم ان، ت رت
ا               راز عملهم ى اب م إل ال والوجدان ث ى الخي دماج إل ذا االن زدوج، ومرجع ه شعور الم بعض ال سميه ال ذا ي زدوج، ول الم

   .(296)بصورة لغوية 
ك على أن ذلك أمر     على وجه االستعارة أي اتجاوز، ليدل بذل      ) أردت أن أقطع هذه النطفة    ( قوله   �آما استعمل   

ارة                       ى مه د عل أثر، تعتم هين السيما وإنه أراد بالنطفة ماء الفرات، والن قيمة المجاز المرسل، وقدرته على التأثير والت
اظ مع الجو االيحائي             ذه االلف تعمال ه ي تصحح اس الشاعر والكاتب في اختيار االلفاظ الموحية مع مالحظة العالقة الت

  .(297)اء عصر ذلك الشاعر والكاتبالذي آانت تثيره عند ابن
ام     (298)وقد ورد المجاز المرسل في هذا النص شامًال لثالث من محاسنه             ان اإلم ة وإيم  في  � ، فقد أفاد المبالغ

صد           - النطفة -تحقيق غرضه من تعظيم شأن أصحابه وتصغير شأن أو سعة نهر الفرات             ومن ثم حقق االيجاز وهو مق
  .من أهم مقاصد البالغة

ة –فاللفظ هو اللفظ والمعنى لذلك اللفظ " مهمة المجاز المرسل مهمة لغوية،   وهكذا ف  ه    - اللغ سه، إال أن ى نف  المعن
ه              و في حالت سياق، فه ي ال ه ف ادل الي ي، وبتصور متب في داللته الثانوية حينما يراد به المجاز نجده قد انتقل بتطور ذهن

، وإنما بقي على ما هو عليه ، وقد آانت القرينة هي الصارفة عن          األولى، لم يتغير معناه الحقيقي في استعماله الحقيقي       
   (299)" هذا المعنى إلى سواه في االستعمال المجازي، سواء آانت القرينة حالية أو مقالية

ة            "وبهذا نجد أن     ه بقرين ؤدي، عن ا، وت رز معناه ة أخرى، ويب ة، عن آلم المجاز بشتى أنواعه هو صورة بديل
ا          لمالبسة قوية استقرت    اس لم ا الن أ عليه ل وتواط ا العق ذوق ورضي به ساغها ال في العرف ودلت عليه المشاهدة واست

   (300)" فيها من قوة لغوية وفكرية وشعورية تتسع الستيعاب تطاول االزمان وتغير البيئات وتجدد الحياة
ة         في آن معًا، وهو ي      - بيانية - دالالت ذات أهمية مشترآة نفسية وبالغية      �في خطب اإلمام     ذه الدالل ي ه ر ف عب
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ال                      اثير في نفس المتلقي ق إذا :"عن عالقة االلفاظ باالفكار، وفي تعليل بعض العلماء لقدرة االسلوب المجازي على الت
عبر عن المعنى باللفظ الدال على الحقيقة حصل آمال العلم به من جميع وجوهه، واذا عبر عنه بمجازه لم تعرف على         

   (301)" ز تشوق إلى تحصيل الكالمجهة الكمال فيحصل مع المجا
ام          د اإلم ة                 �فقد آانت من وسائل قوة التعبير عن ة المقبول ى المبالغ ؤدي معن تعماله المجازي للكلمات فت  هو اس

سند              ه من م وة الترآيب داخل نصوص خطب ضًال، عن ق ل، ف وااليجاز البليغ ، مما يفتح الصحابه أفقًا للتفكير والتخيي
ارة العواطف                 � اإلمام    ، فأسلوب  (302)ومسند اليه    ائق وإث ر الحق ين تقري ًا ب ان ممزوج ستخدم  .  في المجاز بنوعيه آ في

  . الفكر والوجدان معًا، وينفذ منهما إلى االرادة ليدفع بها أصحابه إلى عمل من االعمال المناطة بهم
ى              " علمًا وم عل ة        أن بين االساليب المجازية والحقيقة اتفاقًا آبيرًا إذ إن آال منهما يق ؤدي مهم سيج اللفظي وي  الن

ضمير                    ا ال صدور والعواطف المتوهجة في خفاي ي ال ة ف اني الكامن ذا جاء المجاز في خطب      . (303)"التعبير عن المع ل
لم يكن جمالها في اللفظة   .  الحربية مستندة إلى قيم انسانية باقية دخلت التراث األدبي وبقيت حّية دائمة التأثير    �اإلمام  

ة     ال المفردة، والجمل ام    …والخي اء الع وع  … والبن ا           … والن شترآة يضاف اليه ذه م الجانب األصيل    " االسلوب " إن ه
ة               (304)الذي يرتفع بالنص إلى مستوى الروائع الخوالد ويميز صاحبه عن سواه            ام عام اه في خطب اإلم ا رأين ذا م ، وه

  .وفي خطب الحرب خاصة
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   .٨٢/ ١:الطراز) ٣٠١(
  .١٩٦، ١٩٥: باالسلو: ظ) ٣٠٢(
  .٢٣٤: المجاز في البالغة العربية) ٣٠٣(
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  المبحث الثالث

  
   االستعارة



  

  :االستعارة 
ّد    ا تع ة، آم ة العربي ي اللغ ر ف ائز التعبي ن رآ ية م زة أساس تعارة رآي د االس ر "تع ر غي رز طرق التعبي ن أب م

ل ى التخيي ة عل رة القائم ر  (305)"المباش ا االصطالحي، وآث دد مفهومه ل ان يتح ديمًا قب رب ق ة الع ي لغ د وقعت ف ، وق
ا  فهي       الحديث عنها، لذلك وضع البالغيون والنقاد لحسنها وجمالها شرو         وا به يس في   …أفضل المجاز  "طًا واهتم  ول

   .(306)"حلى الشعر أعجب منها، وهي من محاسن الكالم إذا وقعت موقعها، ونزلت موضعها
صطلح      ذا الم د ه ي تحدي اء ف ات العلم شابهت تعريف د ت تعارة–وق ظ،    - االس ى لف ظ إل ن لف ى م ل المعن ي نق  ف

  .(307)اللة لم تجعل لها في اصل اللغةواستحداث معنى جديد في اللفظ وجعل الكلمة ذات د
ذي                        : االستعارة ى ال ين المعن ه أن يكون ب ة في ه والعالق لفظ مستعار، أو تشبيه حذف وجهه، واداته، واحد طرفي

ى                                  دة تضفي عل داع جدي ة إب م تؤلف عملي ين ومن ث ين االثن ربط ب وي ي نقل عنه اللفظ والمعنى الذي نقل اليه رابط معن
ى أخر ال        اللفظ إطار المرونة وا    ى معن د دّل عل لنقل والتوسع، وتضيف إلى المعنى مزايا خاصة نتيجة هذا النقل الذي ق

  .يتأتى من اللفظين خالل واقعه اللغوي
ي صورة   :"وقد لخص الجرجاني مزية االستعارة وفائدتها وقيمتها في التعبير اذ قال      انها تبرز هذا البيان ابدًا ف

ا                مستجدة تزيد قدره نبًال، وتوجب       ى تراه د، حت ا فوائ سبت فيه د اآت د اللفظة الواحدة ق له بعد الفضل فضًال، وانك لتج
ة، وخالصة   ضلة مرموق رد، وف رد، وشرف منف أن مف ك المواضع ش دة من تل ل واح ي آ ا ف ي مواضع وله ررة ف مك

سير                    اني بالي ر من المع ا تعطيك الكثي ا أنه وان مناقبه ا  .. من اللفظ  موموقة، ومن خصائصها التي تذآر بها وهي عن به
   (308).." يكون الكالم في حد البالغة، ومعها يستحق وصف البراعة

دة   ال يتناسب ووح الم من الخي ى ع سلمه إل ددة، وت ر مح اظ غي ر بألف ة التعبي تعارة تعطي األديب إمكاني واالس
ش                  ا ي تيفاء م د أداة الس ه، ويع أزاء     شعوره، وشدة انفعاله فالخيال هنا مكمل لما تعجز عن أن تعبر عن ه من نقص ب عر ب

م اذ نجحوا في              "لغته، وآثير من علماء العربية عّدوا الخيال العربي          هو المثل األعلى الذي يجب أن يحتذيه الشاعر فه
ة    ة أو نحوي اييس لغوي رض مق   ف

د ا              - وأجمع االدباء و العلماء والشعراء أنفسهم على احترامها        -أو عروضية معينة   ًا في ح م ينجحوا حق م ل ال   إال أنه لخي
ى                       سيته وال شاعر ونف ى ذات ال ا يخضع إل ة وإنم د والرواي ى التقلي الشعري المتجدد الن ذلك يخضع قبل آل شيء ال إل

   .(309)" تربيته وبيئته وظروفه
اتهم             ه حي ا تمضي علي واديهم وم ه العرب في ب ا أدرآ فتشبيهات العرب هي أساس االستعارة، وهي صورة لم

  .يرونه ويجربونهاليومية، فال تعدو أوصافهم ما 
سية    �نرى اإلمام    ة النف  في آثير من المواضع يعبر بالصورة الملموسة المحسوسة عن المعنى الذهني او الحال

فتتوثق صلة المتلقي أو القارئ بالمعنى، ومن ثمَّ تستقر في ذهنه، وتؤثر في فؤاده، وتتجاوب اصداؤها في نفسه فيمتلئ                   
  . من مغزى واضح وجلي أو خفي مستوربها احساسًا وشعورًا ويعرف ما فيها
 يرجع إلى أنها تصّور المعنى تصويرًا يحقق الغرض مع ايجاز في اللفظ وشيء             �جمال االستعارة عند اإلمام     

  .(310)من المبالغة المقبولة وتفتح آفاقًا للتفكير والتخييل، فقوة الصورة من قوة االسلوب
  . فقد آانت الوسيلة الرئيسة عنده�رب لإلمامآثر التصوير باالستعارة آثرة بينة في خطب الح

                                                 
  .٢٢١:  االسس النفسية الساليب البالغة العربية)٣٠٥(
  .  ٢٦٨/ ١:العمدة ) ٣٠٦(
ين :  ظ)٣٠٧( ان والتب صناعتين ١٥٢/ ١: البي اب ال دة٢٧٤: ، آت رار ٢٦٨/ ١:، العم ، اس

ة  سائر٦٥…٢٨:البالغ ل ال رآن٢/٧٠:، المث ديع الق ل١٧:،ب سن التوس ، ١٢٦: ، ح
  . ٢٧٨/ ٢:االيضاح

  .٤١:   اسرار البالغة)٣٠٨(
  . ١٢٥:  النقد العربي القديم بين االستقراء والتأليف)٣٠٩(
  .١٩٦: االسلوب:   ظ)٣١٠(



ة    تعارة المكني ام      (311) ولقد آان نصيب االس رًا في خطب الحرب لإلم ي حث أصحابه      �، واف ه ف  فمن خطبت
  :على القتال بصفين حين طال منعهم له من قتال أهل الشام، قال

   (312) "َوَقْد َقلَّْبُت هَذا اَألْمَر َبْطَنُه َوَظْهَرُه"
 - البطن والظهر -مر وهو معقول بمحسوس له بطن وظهر وقد حذف المشبه به وابقى بعض لوازمه          األ �شبه  

د،              ا يري ى تجسيد م در عل ة أق تعارة المكني ومعنى ذلك تحققه من األمر، والوقوف على أنحائه اذ تدبره مليًا فكانت االس
التي تبلغ عندها االستعارة غاية شرفها ويتسع لها وهو المنزلة :"وقد عّد الجرجاني هذا القسم من صميم االستعارة قائالً        

صرفها     ا وت ة      (313) "آيف شاءت المجال في تفننه ة من التصورات العقلي ذه الحال شترك في ه ى الم  حيث أخذ المعن
  .المحضة

تعارات األخرى            صريحية -وقد ذهب اغلب أهل البالغة الى إن االستعارة المكنية أبلغ من االس ك الن   "- الت وذل
   (314) "ل فيها من الحد الذي يوهم أنه ال نقل في الكالماالنتقا

  :ومن المعنى نفسه في حث أصحابه على القتال في بعض ايام صفين، قال
   (315) " َمَعاِشَر اْلُمْسِلميَن اْسَتْشِعُروا اْلَخْشَيَة َوَتَجْلَبُبو السَّكيَنَة"

ين          �لقد جمع اإلمام     ان الكالم أروع وأجود  وذا         في هذا القول بين استعارتين وآلما جمع ب تعارات آ دة اس  ع
أثير ديد الت اء ش ى. (316) إيح تعارة األول ا، االس راد بهم د، : والم الزم الجل شعار ي ا ال وى آم ة الخشية والتق هي مالزم

رز            ا أب د           �واالستعارة الثانية في جعل السكينة جلبابًا، وهن ول المجرد بصورة المحسوس الملموس، اذ عم  � المعق
ي ذآرت من        إلى نقل  ان أخر ألجل األغراض الت  اللفظ من أصله في اللغة إلى غيره ويجوز به مكانه األصلي إلى مك

راه          ا ن صار، آم دو ان              �التشبيه والمبالغة واالخت ا يب اني المجردة بالصور الحسية، وآم اللفظ والمع شعور ب  يمزج ال
  . عاجزة عن التعبير عن انفعاالته يعمد إلى االستعارة عندما يشعر ان اللغة األعتيادية�اإلمام 

ل           � عند اإلمام   - االستعارة -وتعّد ى جنب العمق في نق ي تجمع إل ة الت صور الفني اليب ال  اسلوبًا مشرقًا من أس
  .اللفظ واضافة المعنى الحس والحياة

م                      �ويوظف   ة فل ار بجيش معاوي ر غزو األنب سه، حين ورد خب ى نف رة أخرى في المعن ة م تعارة المكني   االس
  :، قال�ينهض أصحاب اإلمام 

اِم          " َب التَّْهَم وِني ُنَغ ًا َوَجرَّْعُتُم ْدِري َغْيظ َحْنُتْم َص ًا، َوَش ي َقْيح ْم َقْلِب ْد َمألُت اَتَلُكُم اُهللا َلَق َق
   (317)"َأْنَفاسًا

م                ام وهو اله د جعل التهم ؤمنين، فق ر الم ا       : من بليغ آالم أمي به التهم ضًا، ش ه استعارتان اي شرب ففي ا ي ا  م م بم
وما توحي به من تقزز النفس من مشروب الهم، فضًال          " جرع"يشرب واشار إلى شيء من لوازمه وهو الجرعة لفظة          

د جاءت                            " جّرع"عن أن الفعل     ة فق تعارة الثاني د أخرى، واالس رة بع ع م ان في التجري ى االمع ومئ ال ذا ي شديده هك وت
 فما ان ينتهي النفس األول      -وه الهم مرة بعد أخرى نفسًا بعد أخر        أي أنهم جرع   –لمعنى العبء الذي لقيه منهم      " أنفاسًا"

  . مما بدر من أصحابه لعدم طاعتهم ألمره�وهكذا، فقد تضافرت االستعارتان لتجسيد مراد اإلمام .. حتى يأتي الثاني
ك أن ال                          ة، ذل درآات المعنوي سها بالم درآات الحسّية أعظم من أن نفس بالم ون أنس ال حس هو    لقد علل البالغي

ا نفس ومعرفته ق األول الدراك ال ي   . (318) الطري ر ف ة أآب ة وفعالي ا حيوي صورة ومنحه د أعطى ال شخيص ق ذا الت ه
  .�التأثير، وهذا ما نجده في استعارات اإلمام

                                                 
ه       ")٣١١(  معجم ": وهي التي اختفى فيها لفظ المشبه واآتفى بذآر شيء من لوازمه دليًال علي
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ام ستثمر اإلم ول  �وي حاب رس ا أص صف فيه و ي رة وه ذه الم ة ه تعارة المكني   االس
  : ال وذلك يوم صفين حين أمر الناس بالصلح، ق�اهللا

  . (319)"َوَلَعْمِري َلْو ُآنَّا َنْأِتي َما َأَتْيُتْم، َما َقاَم ِللدِّيِن َعُموٌد، َوال اْخَضرَّ ِلِإليَماِن ُعوٌد"
ى تخضر                          �يشير   صالحة للنمو حت ة ال ى الترب اج إل و يحت  إلى أن البيت اليقوم إال على العمود، أما االيمان فه

ام   ب اإلم د وه واده، فق اد العق�أع سلمين      للجم ذآير الم نفس ألن ت ه لل ى وتمثيل صوير المعن ي ت ادة ف اة، زي ل والحي
ام            �بأصحاب رسول اهللا    سماع اإلم دفعهم ل يهم شعورًا ي د يحرك ف ة       � ق ة الحقيق تعارة منزل زل االس د أن ه، فق  وطاعت

  .(320) وذلك أنه استعار الوصف المحسوس للشيء المعقول وجعل تلك الصفة ثابتة لذلك الشيء في الحقيقة
ام        ود اإلم ه                       �ومرة أخرى يع د وتعريض ألصحابه في احدى خطب سها في اسلوب نق تعارة نف  ويوظف االس

  :  المشتملة على المالحم إذ قال
   (321) "َعضــَِّت اْلـِفْتَنُة َأْبَناَء َها ِبَأْنَياِبَها"

رزت االني                 �جعل اإلمام    ى ب ه حت اغر فم وان، ف ًا        من الفتنة قالبًا حسيًا، فشبهها، بحي اب، وهي تصطك انطباق
ة                        ائج من جه على من أثارها وأرادها وعبر عن ذلك بأبنائها، وذلك مشهد يوحي بفضاعة االمر من جهة، وفظاظة النت

تشكل مثاًال لألدب الذي يؤلف بين الفن والغاية النفعية االلتزامية "أخرى، ولهذا نجد أن أمثال هذه االستعارات النابضة     
الخطيب وازدحمت باالنفعاالت فانه اليتخلى في عبارته عن االداء البليغ والصور الفنية وسنة      اذ مهما اضطربت نفس     

     (322) "االيحاء والتمثيل
ان                 �والمتلقي يجد اإلمام     نفس فك وامن ال ر عن آ ي تعب ة الت ات الخفي  في هذا يستنطق الكلمات ويوضح العالق

ة    ت ثري تعارة آان ة، فاالس ياء المتباين ين االش ربط ب تعمل  ي ا اس ة آم دة ذات دالالت عميق ات جدي تعارة �بعالق  االس
ا          (323) التصريحية  ك آانت داللته ع ذل ا تكون واضحة وم ين طرفيه ة ب ، التي التسمح آثيرًا باحالة الفكر، الن المقارن
  . عميقة ايضًا

  : من المعنى نفسه في نقد وتعريض من رفض مبايعته، قال�آما قال 
  .(324) " َألْمِرِهْم َمالَآًا،َ واتََّخَذُهْم َلُه َأْشَراآًااتَّّخذوا الشَّْيَطاَن"

سه                        �اإلمام   شيطان نف ورًا يجب اتباعه، وال ًا طه شيطان مالآ  يضفي على من اتبع الشيطان صفة من اتخذ ال
وا بات    م يكتف م ل اد، فه ة الرش وى ومجانب اع اله د إتب ا عن سكون به ل يتم أمره، وحبائ أتمرون ب ًا ي ؤالء اتباع ذ ه اع اتخ ب

سه جعل                الشيطان وانما جعلوه مالآًا ومالكًا ألمرهم وموجهًا لرغباتهم، هذا من جهة ومن جهة أخرى، فإن الشيطان نف
ه،   ي قلب ان ف ة ايم ده بقي ؤالء لمن عن ال ه ا صورة مفزعة لح تعارة هن د أعطت االس د، فق ا يري ه فيم هؤالء شرآاء ل

  .أن تخيلوا هذه الصورة لخصومهموساعدت على ترسيخ ايمان أصحابه بانه على حق بعد 
ا في                      ة منه نجد االتحاد وشدة االمتزاج بين المشبه والمشبه به هو الذي يجعل الصورة في االستعارة أآثر مبالغ

شابهة       " آان يعلم تمامًا أن      �التشبيه وابعد أثرًا وآأن اإلمام     وإن .. االستعارة إنما تستند أصًال إلى نقل وأدعاء وعالقة م
ضًا              االدعاء ال  ل اي  يجعل من الكالم حقيقة ذلك النه يقوم على مفهوم النقل ومتى ما عرفنا ان المتكلم قد أنكر مفهوم النق

  . (325) "فاننا سنقرر في شيء من االطمئنان ان الكالم حقيقة بالنسبة له
  : في الخوارج�إذ قال 

ِرَعِت األَ " اَلْوا ُأْش وُد، أمَّ َدْت َثُم ا َبِع ْم َآَم ـْدًا َلُه ى  بعــ سُُّيوُف َعَل بَِّت ال ْيِهْم َوُص نَُّة إَل ِس

                                                 
  . ٣٤/ ٤:ابن ابي الحديد: شرح نهج البالغة:  ، ظ١٠٥/ ١: نهج البالغة)٣١٩(
  . ١٢٨: حسن التوسل:  ظ)٣٢٠(
   . ١٠٠/ ٧: ابن ابي الحديد: شرح نهج البالغة: ، ظ١٩٥/ ١: نهج البالغة)٣٢١(
  . ١٢٨: حاويايليا ال:  فن الخطابة)٣٢٢(
/ ١: معجم المصطلحات البالغية" هي ما صرح فيها بلفظ المشبه به دون المشبه ")٣٢٣(

١٥٥ .  
  . ٢٢٨/ ١: ابن ابي الحديد: شرح نهج البالغة:  ، ظ٤٢/ ١: نهج البالغة)٣٢٤(
  . ١٢١:  المجاز في البالغة العربية)٣٢٥(



  (326)"َهاَماِتِهْم
ة دون                          �شبه   ار الهام يهم واختي ا عل ة سرعة نزوله اه من جه  وقع السيوف على رؤوس الخوارج بصب المي

و               ي أجزاء الرأس األخرى يعطي توآيدًا للموت الحقيقي، فجاءت االستعارة هنا ممزوجة من لوني الحياة المادي والمعن
ـ                   (327)  ة ف شاعرها الوجداني نفس وم ة ال صورة  " صّبت "، فسرعة سقوط السيوف على هاماتهم جاءت معبرة عن حرآ

  .حسّية والتي آان لها أثر في النفس ومن ثم آانت الصورة االستعارية متفاعلة األطراف
  : قال  وهو يصف خصومه، أصحاب الجمل، باسلوب النقد والتعريض ايضًا، �آما ورد في إحدى خطبه 

ى               "  َوَقْد َأْرَعُدوا َوَأْبَرُقوا َوَمَع هَذْيِن اَألْمَرْيِن اْلَفَشُل، َوَلْسَنا ُنْرِعُد َحّتى ُنوِقَع، َوال ُنِسيُل َحّت
   .(328) "ُنْمِطَر

م                �جمع اإلمام    د، ومن ث د والتهدي راق للوعي اد واإلب تعار، اإلرع د اس ضًا، فق تعارتين أي ين اس  في هذا القول ب
ارة الجبن والعجز، وهو         "لسيل لألصابة، والمطر لتحقق الفعل، ففي االستعارة األولى،         استعار ا  الضوضاء والجلبة أم

ن     ة وهي م شجاعة والبطول ارة ال سكون ام صمت وال ر، وإن ال ال مط وا ب دوا وأبرق ذين ارع ل ال صفة أصحاب الجم
  .(329) "�صفات اإلمام 

سيل                ان أصحاب الج  " اما في االستعارة الثانية فيقول       ه يحدث ال دعي ان ة من ي م بمنزل مل في وعيدهم وإجالبه
سبق المطر               ! قبل احداث المطر   ك،        ! وهذا محال، الن السيل إنما يكون من المطر؛ فكيف ي دّعي ذل ا ال ن ا نحن فاّن وأم

ره     وإنما تجري االمور على حقائقها، فان آان منا مطر آان منا سيل، واذا أوقعنا بخصمنا أوعدنا حينئذ بااليقاع                  ه غي  ب
   (330) " من خصومنا

ه   تعارة دون  �فكالم ي االس اح، فهي شرط ف ي الحدث بنج ة ف ا عن المبالغ ر هن ا عب ضًا آم دًا وتعري ان نق  آ
ام       (331) المجاز تعارة من حرص اإلم ذه االس ائج         �، وال يخفى ما في ه ه نت ا ستؤول الي ى م ين أصحابه إل ى تطم  عل

ب،               المعرآة القادمة، بعد أن آثر التهديد من         ا اشارات النصر القري الطرف األخر، فجاءت االستعارة تحمل في داللته
ا، اذ ان تفاعل عناصر                  رة عنه سية ومعب ة النف سجمة مع الحال ا من تعارة هن دت االس المتمثل بسيل الماء بعد المطر، فب

ة      درة وفاعلي ا ق ا يعطيه ارة    الصورة االستعارية مع بعضها ومع التجربة الشعورية والجو النفسي مم أثير واالث  في الت
  :  في إحدى خطبه في االستنصار على قريش، قال�، وهذا ما سنلمسه من االستعارة التي وظفها اإلمام (332)

   (333) " ..الَّلُهمَّ ِإنِّي َأْسَتِعيُنَك َعَلى ُقَرْيٍش َوَمْن َأَعاَنُهْم، َفِإنَُّهْم َقَطُعوا َرِحِمِي"
ام              �اهللا أن قريش هم رهط رسول       �قصد اإلمام    يهم من اإلم دعاء عل ذلك، فال ستوقف   �وهم رهط اإلمام آ  ي

السامع، اذ آيف يدعو على رهطه، وهنا يأتي دور االستعارة في تسويغ هذا الدعاء من خالل تهويل عمل هؤالء حينما            
 يوصل هو جرأة    ، وهذا ما يتنافى مع تعاليم الدين، ويخرج عنه، فالذين يقطعون ما أمر اهللا به أن              �قطعوا رحم اإلمام  

صورة، ألن      �على أوامر اهللا تعالى، ولهذا استحق هؤالء هذا الدعاء من اإلمام   ذه ال ل ه تعارة بتهوي  فلقد نهضت االس
الرحم يستدعي المحافظة، على الصلة فكان القطع أشد إيالمًا، وتتضح قيمة االستعارة من قدرتها على تجاوز العالقات            

اظ، ين االلف ة ب ة المألوف اء اللغوي ى االيح درة عل سبتها ق مَّ أآ ا ومن ث يع داللته سمح بتوس ا ت دة بينه ات جدي ق عالق  وخل
  . بالجديد من المعاني

  :  وآانت في توبيخ الخارجين عليه، فيقول�آما نجد االستعارات المتوالية في أحدى خطبه

                                                 
  . ٧٥/ ١٠: ديدابن ابي الح: شرح نهج البالغة:  ، ظ١٠٢/ ٢:  نهج البالغة)٣٢٦(
  . ٢٢٥: االسس النفسية الساليب البالغة العربية:  ظ)٣٢٧(
  . ٢٣٧/ ١: ابن ابي الحديد: شرح نهج البالغة: ، ظ٤٣، ٤٢/ ١:  نهج البالغة)٣٢٨(
  . ١١٧/ ١:  في ظالل نهج البالغة)٣٢٩(
  . ٢٣٧/ ١: ابن ابي الحديد:  شرح نهج البالغة)٣٣٠(
  . ١٢٨: حسن التوسل:  ظ)٣٣١(
  . ٢٢٣:  النفسية ألساليب البالغة العربيةاالسس:  ظ)٣٣٢(
  .  ٣٠٦/ ٩:ابن ابي الحديد: شرح نهج البالغة :  ، ظ ٨٥/ ٢: نهج البالغة)٣٣٣(



   (334) " َفَأل ْنُقَبنَّ اْلَباِطَل َحتَّى ّيْخُرَج اْلَحقُّ ِمْن َجْنِبِه" 
 لهذه الصورة، فقد استجمع تفصيالت �آان اختالط االمر عند بعض الناس، هو الذي آان وراء اختيار اإلمام       

ان                 ل لعل الحق ال ُيعرف إال إذا آ ار الحق، ب ل باظه موضوعه وعرضها في أسلوب موجز مكثف، فنقب الباطل آفي
 الباطل أشبه بما ينقب، فحذف المشبه به، وأشار         �استعارة مكنية، فقد جعل   " النقبن الباطل  "�هناك باطل، ففي قوله     

به الباطل                              د ش ه فق ى يخرج الحق من جنب ة أخرى، فحت إلى الفعل الذي يكون دونه وهو التنقيب، وهناك استعارة مكني
ة    " الجنب"بذي جنب فحذف المشبه به وأشار إلى    تعارة تمثيلي ه اس ول آل به   )335(وهو أحد لوازمه، وآان في الق د ش ، فق

  . في اظهار الحق بحال من ينقب الباطل ليظهر الحق منه�حاله 
ة اللطف،           �ويعود اإلمام     مرة ثانية ويستعمل صورة مشابهة لما أوحاه في النص السابق اذ بدا التمثيل في غاي

  :إذ قال
  )336("َوَأْيُم اِهللا َألْبَقّرنَّ اْلَباِطَل َحتَّى ُأْخِرَج اْلَحقَّ ِمْن َخاِصَرِتِه" 

دنيا                �طب اإلمام   لقد آانت خ   ى ال دين عل ه  " مشبعة بروح التقوى والدعوة لمظاهرة الحق على الباطل وال وآأن
ه                         امن في ر ظهر الحق الك اذا بق ه، ف ًا ب ه، ومحيط ا      )337("جعل الباطل آالشيء المشتمل على الحق غالبًا علي دا لن د ب ، فق

ائن            " الحق" ذا الك ى يص   " بالباطل "داخل آائن حي ممتليء، عبر عن ه ر بطن الباطل              فحت ه ان يبق ى الحق، علي ل إل
دو         "الخاصرة"وأختار   ، ألنها أآثر المناطق إماتة للباطل حتى يظهر الحق على حساب موت الباطل دون عودة، اذ تب

اللفظة محيطة بمعناها إحاطة شاملة، آما يبدو المعنى في إطار صورة حسية، وبتأثير االنفعال واالحساس، هي أقرب                  
  .ها أآثر حرارة، وحيوية وصدقًاإلى النفس، ألن

ة            "فالتمثيل في النصين أو االستعارتين       ك إال جمل ذي اليحصله ل يقوم على التشبيه المنتزع من مجموع أمور ال
ة          ام  (338)" من الكالم أو أآثر ألنك قد تجد االلفاظ في الجمل التي يعقد منها جارية على أصولها وحقائقها في اللغ ، فاالم

ذي أورى                           اليتحدث عن الب   � ه هو ال ه الراسخ بحق ان أيمان ى العكس، ف ل عل ه، ب اطل والحق بظاهر الكالم دون باطن
  .لديه ذلك الغضب
 بصيغة المناظرة والجدل موظفًا االستعارة لخدمة هذا الغرض عندما استبطأ أصحابه إذنه لهم في                �مثلما قال   
  :القتال بصفين، قال

ى                     َفَواِهللا َما َدَفْعُت اْلَحْرَب َيوْ    " ُشَو ِإَل ي َوَتْع ِدَي ِب ٌة َفَتْهَت ي َطاِئَف َق ِب ُع َأْن َتْلَح ا َأْطَم مًا ِإال َوَأَن
  )339("َضْوِئي
ام ن          �إن اإلم دف م ان اله اذا آ صومه، ف حابه وخ ان أص ي أذه ة ف ضايا فكري ارة ق تعارة الث ستمثر االس  ي

  .يحرك الذهن بواسطة الخيال استطاع ان �االستعارة هو تحريك الخيال أو ضرٌب من الخيال، فإن اإلمام
ك                        د حين وذل و بع ه ول ستدل ب صائر أهل     "فالضوء الذي يجسده اإلمام قادر على هداية من يعشو النه سي ألن ب

 إذ يومئ إلى أن الحق واضح   )340("آمن يعشو ببصر ضعيف إلى النار في الليل   �الشام ضعيفة،فهم من االهتداء بهداه    
د  "فاالستعارة هنا قد أفادت لمن يرى، أّما من يعشو فلعله يهتدي       شرح المعنى وفعلت في النفس ما ال تفعله الحقيقة وتفي

ا                 د، النه تأآيد المعنى والمبالغة فيه وااليجاز وتحسين المعنى وابرازه، ثم هي إلى جانب ذلك آله طريق للتوليد والتجدي
  .)341("تكشف عن صورة جديدة ومعاٍن بديعة

  :تقريع بعض أصحابه من اهل العراق، قال في عتاب و�ومن آالم آخر لإلمام 
ْن                   " ا َأوَُّل َم ى اِهللا؟ َفَأّن ِذُب َأَعَل ْن َأْآ ى َم اَتَلُكُم اُهللا َفَعَل ِذُب، َق َوَلَقْد َبَلَغِني َأنَُّكْم َتُقوُلوَن َعِليٌّ َيْك

                                                 
  . ١٨٦/ ٢:ابن ابي الحديد : شرح نهج البالغة:  ، ظ٨١/ ١: نهج البالغة)٣٣٤(
  . ١٥٦/ ١: معجم المصطلحات البالغية:  ظ)٣٣٥(
  . ١١٦ / ٧: ابن ابي الحديد: ج البالغةشرح نه:  ، ظ٢٠٠/ ١:  نهج البالغة)٣٣٦(
  . ١١٦/ ٧: ابن ابي الحديد:  شرح نهج البالغة)٣٣٧(
  . ٢٢٠:  اسرار البالغة)٣٣٨(
  .١٣/ ٤: ابن ابي الحديد: شرح نهج  البالغة:  ، ظ١٠٤/ ١:  نهج البالغة)٣٣٩(
  . ١٣/ ٤: ابن ابي الحديد:  شرح نهج البالغة)٣٤٠(
  . ٢٢٧:  البالغة العربية)٣٤١(



وا     آَمَن ِبِه، أْم َعَلى َنِبيِِّه؟ َفَأَنا َأوَُّل َمْن َصدََّقُه، َآال َواِهللا َوَلكنَّ         ْم َتُكوُن ا َوَل ُتْم َعْنَه َها َلْهَجٌة ِغْب
  )342("ِمْن َأْهِلَها، َوَيُلمِِّه َآْيًال ِبَغْيِر َثَمٍن َلْو َآاَن َلُه ِوَعاٌء

ستطع أصحابه وال أتباعه من                      �وهنا نجد اإلمام     م ي ذي ل ه الفياض ال ى سعة علم  يشير بمرارة وخيبة أمل إل
ه وعاء     "بير عنه بقوله االفادة الجادة به، فعمد إلى التع    ان ل و آ ا      " ويلّمه آيًال بغير ثمن ل ادة م ضائع ع ال للب إن االآتي ف

ة                       �يكون بثمن يقابلها قيمتها، ومع إن اإلمام       ة، وال صدورًا واعي ه حمل م يجد ل ه ل رائح، ولكن ادي وال ه للغ ذل علم قد ب
ذه ال وعاء                ة ه ا               تستوعب هذا الكنز المتموج بالمعارف االلهية، فهو والحال ًا، آم ًا وفطري اهم عفوي د أت ة، وق ه وال آني ل

ه                    م، ألن شكوى واالل رارة ال ك من م ال، وفي ذل ديها دون ثمن أو م ضاعة لمري صائحه،     �تأتي الب ى نفاسة ن سير إل  ي
  .وعلومه ومعارفه، ولكن ال يعبأ بها، وال يستمع اليها، واليهتدى بضوء نورها

ذاقًا،   االشياء المعنوية إلى    "االستعارة هنا حولت     ًا أو م صورة حسية فتجعل الشيء مرئيًا أو مسموعًا أو ملموس
  .)344( ففي قوة الشبه بين الطرفين تحسن االستعارة ويقبح التشبيه)343("فتيقظ النفس لألحساس به أحساسًا قويًا آامًال

رة أآثر ايحاءًا  يجمع بين أآثر من أستعارة في النص الواحد حتى تبرز لنا الصو          �وآما ذآرنا سابقًا بأن اإلمام    
  :وتاثيرًا ففي قوله من المعنى نفسه في عتاب أصحابه وتقريعهم عند ورود خبر استيالء معاوية على اليمن، قال

  )345("مـَا ِهَي إال اْلُكْوَفُة َأْقِبُضَها َوَأْبُسُطُها"
ال         �وحينما مّني اإلمام   اد ق ل أصحابه من الجه سطها     " بتثاق ضها وأب ة اقب ا هي إال الكوف د   " م ويحتمل ان يري

 سلطته وسيطرته على الكوفة آما يسيطر االنسان على يده في القبض والبسط في صورة حسية نابضة، أو قد �اإلمام 
يريد بذلك هيمنة المالك على ملكه يتصرف به أنى يشاء، دون معارض أو دون من اليملك حقًا في التصرف، وقد جاء                     

  .هنا على سبيل االستعارة التصريحية
ى ام       عل ي إرادة اإلم ه ف د ب ر تعت ًا آخ اك وجه الثوب   � ان هن ة آ ار الكوف    باعتب

  .او البساط القابلين للقبض والبسط، فحذف المشبه بذآر شيء من لوازمه
ام   ي بعض خطب اإلم ت ف ي تمثل اني الت ن أن المع رغم م ى ال ا  �وعل سيرة لكنه ائعة ي ا، ش ي مجمله دو ف  تب

سام          دو لل ى تب ام             ظهرت في حلة بالغية، حت ة اإلم ا إن عناي سامع، آم ا من نفس ال رة لتمكنه سمعها أول م ه ي  �ع وآأن
  .بالواقع النفسي بما يثير عواطف سامعيه فاالستعارة لديه وليدة الخيال، واالدراك الحسي  لألشياء يقوم على الحقيقة

  :ال وقد جاء فيه تهديد لعدوه وإنذاره من خطبة له في ذم الناآثين، ق�ومن قول أخر لإلمام
  )346("َوِإنَّ أْعَظَم ُحجَِّتِهْم َلَعَلى َأْنُفِسِهْم َيْرَتِضُعوَن ُأّمًا َقْد َفَطَمْت" 

ه (347) وهنا نلتمس االستعارة التمثيلية، وقد سماها القزويني بالمجاز المرآب ان من يطلب   �، والمعنى في قول
ل                      د ارس ه، وق بن أم د ذهب ل ه وق د فطم ام    أمرًا بعد فواته آطالب الرضاعة بع ة         �ها اإلم شبه هو الحال ثًال، ووجه ال  م

رة،               �الحاصلة من عدم إدراك الشيء وبلوغه بسبب فواته، وقد آان اإلمام           غ من الفك صورة أبل  يدرك في حدسه أن ال
ة خاصة                 تعاراته التمثيلي ه وفي اس ة في خطب ين             )348(لهذا آثرت الصورة الواقعي رجح ب ي آانت تت ه الت ة عواطف ، ممثل

ـ               الغيظ والنقمة و   ان محاطًاب ك آ رارة، آل ذل أس والم ة بالي د والحث والتحريض مفعم ي    "التهديد والوعي ة الت ة بياني حل
رد اللفظة                      اٍن، وت ى مع ى وهو ينطوي عل تشرق فيها اللفظة اشراقًا وتتمزق عبرها حجب النفس واألشياء، فيأتي المعن

                                                 
  . ١٣٤/ ٦: ابن ابي الحديد: شرح نهج البالغة: ، ظ١١٩/ ١: ج البالغة نه)٣٤٢(
  . ١٧٣:  القرآن والصورة البيانية)٣٤٣(
  . ١٦٠: حسن الصنيع:  ظ)٣٤٤(
  . ٣٣٣/ ٣:ابن ابي الحديد: شرح نهج البالغة: ، ظ٦٤/ ١: نهج البالغة)٣٤٥(
  . ٣٠٤/ ١: ابن ابي الحديد: شرح نهج البالغة: ، ظ٥٩/ ١:  نهج البالغة)٣٤٦(
ي    ")٣٤٧( ة ف ل للمبالغ شبيه التمثي اه األصلي ت به بمعن ا ش ستعمل فيم ظ المرآب الم و اللف ه

دخل                        م ت االخرى، ث زعتين من أمرين أو أمور ب شبيه احدى صورتين منت التشبيه أي ت
ر بوجه من           ر تغيي ا من غي ذآر بلفظه شبيه فت المشبه في جنس المشبه بها مبالغة في الت

  . ٣٠٤/ ٢:االيضاح" الوجوه
  . ٢٣٣/ ٢ ، ٦٧ ، ٤٣/ ١: نهج البالغة:  ظ)٣٤٨(



  .(349)"ام الدين والسياسةوآأنها تنطوي على الفاظ، وتجعل عليًا إمام البالغة بقدر ما هو إم
ة،                ة معين وين صورة أو هيئ آما نجد إمتزاجًا لعناصر االداء البياني بطرق ابداعية متباينة مع االستعارة في تك

ه          �وإن الباعث األول لخطب اإلمام  الي يخرج آالم ه وموضوعه وبالت ه ذات ذي توحدت في ال ال  في الحرب هو االنفع
  .مزيجًا من عناصر البيان خاصةمزيجًا من الفنون البالغية عامة و

  : في إحدى خطبه الخاصة بالحرب، شكواه، إذ قال�وقد جسد 
  )350("فـَخـُُذوا ِلْلَحْرِب ُأْهَبَتَها، َوَأِعدُّوا َلَها ُعدََّتَها، َفَقْد َشبَّ َلَظاَها َوَعال َسَناَها"

ا        قد وظف االستعارة المكنية لتهويل صورة الحرب فقد شبه الحرب با �نجده   ار وابقى م ه حذف الن ار ولكن لن
  .(351) على سبيل االستعارة الترشيحية" شب لظاها:"يدل عليها وهو قوله 

سنا                   و ال ا     …آما نجد إلى جانب هذه االستعارة آناية عن شدة الحرب أو ابتدائها بشبوب اللظى وعل ة هن  والكناي
ام    عن صفة فوجود االستعارة إلى جانب الكناية قد زادت الصورة التي ار            ر         �اد اإلم  توضيحها فجاءت صادقة التعبي

  .ذات ايحاء وتأثير ورسمت بحق ما يحدث من الحرب عند وقوعها
  :  يصف فيها شدة الحرب من إحدى خطبه، قال�وفي قول أخر له 

  )352("َوَماَجِت اْلَحْرُب ِبَأْمَواِجَها" 
ضفرها     يعمد إلى الصورة ال" آالبحر المائج الغاضب فاالمام �فقد جعل الحرب   ة ي ا ظالل خيالي تي تطرأ عليه

ين                          ه يغترف من مع أى، فان ه ون تد خيال ا أش ة، ومهم ة والخيالي ة والعقلي العقل ويحفزها بحيث تتوازن العوامل االنفعالي
ة        ا                      )353("العقل بقدر ما يتخضب بخضاب العاطف ة أن ترسم لن ا الكناي ى جانبه ا إل ة هن تعارة المكني د استطاعت االس  فق

ا أراد                     حقيقة مشاعر ا   ذا م البحر، ه ه فهي آ ا يمكن أن تخلف ا وم د وقوعه اه الحرب عن  أن �إلمام ومدى إحساسه تج
  . يصوره ألصحابه

ام     ين عناصر االداء                �ومن قول آخر لإلم ًا ب ال مزاوج ى القت ثهم عل ام صفين وهو يح  ألصحابه في بعض أي
  : إلى أصحابه، فيقول في تجسيد آل ما يريد ان يومئ به- االستعارة مع الكناية-البياني 

رَّ                  " اِوُدوا اْلَك َواْعَلُموا َأنَُّكْم ِبَعْيِن اِهللا، َوَمَع اْبِن َعمِّ َرُسوِل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوآِلِه َوَسلََّم، َفَع
  )354("واْسَتْحُيوا ِمَن اْلَفرِّ َفِإنَُّه َعاٌر ِفي اَألْعَقاِب، َوَناٌر َيْوَم اْلِحَساِب

ه،                      هنا �اإلمام   ه ورعايت اري عز وجل أي حمايت  اراد بالعين الرعاية والعناية والحفظ، وقد آنى عن صفة الب
م             راهم ويعل دير ي ي الق أن العل ئن أصحابه ب ين آي يطم إن ثقافة اإلمام وخبرته العميقة بطبائع النفس البشرية أختار الع

 فهو يمثل رسول اهللا في أهدافه ونظراته،        �رسول اهللا اعمالهم، ودعم ذلك بأنهم إنما يسيرون إلى الجهاد بقيادة ابن عم            
  . وفي ذلك ما فيه من قوة الّدفع ورصد البعد المعنوي لدى المقاتلين إن آانوا مؤمنين حقًا

  : عند مسيره إلى الشام، إذ قال�ومن خطبة أخرى قالها
   (355) "َوَقْد َأَرْدُت َأْن َأْقَطَع هِذِه النُّْطَفَة"

ة ف ذه الخطب ل ه تعملتحم د اس ذارًا فق دًا وإن ا تهدي دل  " أقطع "�ي طياته اوز لي تعارة أي اتج ه االس ى وج عل
د  " النطفة"بواسطة االستعارة، إن ذلك أمر هين، ومن ثم عمد إلى استعمال لفظة   ة  "وهي الماء القليل، وآان يري بالنطف

ارة    ، لذا يكون التعبير مجازًا مرسًال لعالقة الجزئية، أما ال(356) "ماء الفرات عنصر الثالث يمكن أن يفهم من سياق العب
رات وألن        الفكرة                          "وهو أراد آناية الف ا ب ه يتوسل اليه ال صادق، فان ًا، عن انفع ة تصدر جميع ام في خطب اني اإلم مع

                                                 
  . ١٣٤:  ايليا الحاوي:  فن الخطابة)٣٤٩(
  . ٦١/ ٢: ابن ابي الحديد: شرح نهج البالغة:  ، ظ٦٧/ ١:  نهج البالغة )٣٥٠(
ا                 ")٣٥١( هي التي قرنت بما يالئم المستعار منه، أو هي ان يراعي جانب المستعار ويولي م

  . ١٥٣/ ١: معجم المصطلحات البالغية": هيستدعيه ويضم اليه ما يقتضي
  . ١٠٠/ ٧: ابن ابي الحديد: شرح نهج البالغة:  ، ظ١٩٥/ ١:  نهج البالغة)٣٥٢(
  . ١٥٦: ايليا الحاوي:  فن الخطابة)٣٥٣(
  . ١٧٣/ ٥: ابن ابي الحديد: شرح نهج البالغة:  ، ظ١١٥، ١١٤/ ١:  نهج البالغة)٣٥٤(
  . ٢٠١/ ٣:ابن ابي الحديد :  البالغةشرح نهج:  ، ظ٩٧/ ١:نهج البالغة ) ٣٥٥(
  . ٢٠١/ ٣:ابن ابي الحديد: شرح نهج البالغة)٣٥٦(



  .(357) "المشبعة بالغلو في طبيعة أدائها، يومي إلى ذلك من شدة إيغاله في التفكير وادراآه من المعاني نهاية مطافها
ام           وهكذ تعارات اإلم دنى             �ا فالحلة الجمالية بلغت أوجها في اس الي دون أن تت الي واالنفع اظم األداء الخي  إذ تع

  . خطبه�الثقافة والمضمون االنساني على الرغم من اللحظات التي آان يبث فيها
ت                      ة االس ذه الطريق ًا وعرضها به اظ موفق اره لأللف ان اختي عارية أوسع   خطب اإلمام آانت ثرية باالستعارات فك

ع                    داللة وايحاء أللفاظها وأخيرًا آانت ذات بعد خيالي ونفسي وغالبًا ما يقيد المجردات بتعبيرات حسية تساعده على تتب
شاهده االديب في                 "تفاصيلها وألن    ا ي ر عم ة عن التعبي ا الحقيقي اظ ومعانيه ى قصور االلف رده إل الخيال أو التصوير م

تعارة .. رحياته النفسية الداخلية من مشاع ى مراتب    (358) "فيتحول من مجاز إلى مجاز ومن استعارة إلى اس ، فهي أعل
ه   "،  وهي (359)الفصاحة ًا في تعارة     (360) "أشرف ما يعد في القواعد المجازية وأرسخها عرف ذا آانت بالغة االس ، وهك

ل    فبالغته من ناحية اللفظ آان ترآيبها يدل على تناسب الت   :  آتية من ناحيتين   �عند اإلمام    ى تخي دًا عل شبيه ويحملنا عم
امعيه فخرجت                                ر في نفوس س ه صورة من أث ا تحدث ار وم ة من حيث االبتك صورة جديدة، وبالغته من الناحية الثاني

  :(361)  حاملة لكل الخصائص الفنية التي تتميز بها االستعارات الصائبة من�استعارات اإلمام
  .يرورة في التعبير والمرونة في االستعمالاالنتقال بالنص من الجمود اللفظي المجرد إلى الس -١
  .إعطاء صفة الفعل لمن ال يفعل وصفة من يعقل إلى ما اليعقل -٢
  .تهويل األمر،ودقة المبالغة، وشدة الوقع -٣
ل،                     -٤ ة تتمث تكلم ومكلف ة ت إّن في تعبيراته إشاعة الحياة في الجماد وإضافة الحرآة عند الكائنات وآأنها ناطق

  .وقادرة تتصرف
  .ا ميل إلى النظر العقلي وسبل المنطق وبيناته فهو يصور فكرته ويستعير لهافقد صحبه

وآما يبدو فقد آثر التصوير باالستعارة في خطب الحرب وتضمنت ما يربو على الخمس والستين استعارة وقد             
ام            ي اإلم ا أوت ى م ود، إل كات ومواهب فضًال     من مل �اَخَذْت االستعارة المكنية أآثر من الثالثين استعارة، والسبب يع

عن نهجه االسلوب القرآني في تصوير المعنويات والحّسيات، فاالستعارة أقوى إيحاًء من التشبيه لما تتضمنه من سعة                  
  .الداللة وقوة التصوير

 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

                                                 
   .١٥٦: ايليا الحاوي:فن الخطابة ) ٣٥٧(
  . ١٥٠:  في النقد االدبي)٣٥٨(
  . ١٤١/ ٣:االتقان في علوم القرآن:  ظ)٣٥٩(
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  :الكناية
ان البيان، فلها من األثر ما للتشبيه واالستعارة، وبها تبرز المعاني المعقولة في صورة  تعّد الكناية رآنًا من أرآ    

  .المحسوسات، وبذلك تكشف عن معانيها وتوضحها وتبينها وتحدث انفعاًال تعجز اللغة االعتيادية عن تصويره
ا   ة وبالغته نهم أسماؤها    (362) وال يكاد يخلو أثر من األثار النقدية واألدبية من الكالم عن الكناي ، وإن أختلفت بي

ره  "والقابها وأقسامها وإن لم تبتعد عن معناها وهو  د     (363) "…أن تتكلم بالشيء وتريد غي ق اللفظ وال تري أي إنك تطل
  .به ظاهره، ولكنك تريد به معنى آخر يتبعه ويسايره في االرادة واالداء

ائ            اهر الجرجاني ق د الق اني فال        : "ًالوقد تبلور تعريف الكناية على يد عب ى من المع ات معن تكلم اثب د الم أن يري
يًال                                  ه دل ه ويجعل ه الي ومئ ب ه في الوجود في ه وردف ى هو تالي ى معن يذآره باللفظ الموضوع له في اللغة ولكن يجيء إل

  .(364) "عليه
صو           "و ة الت ه منزل ة ل التعبير بالكناي ي، ف ان العرب ان البي ي آي زة ف ة متمي ة مرتب صدر الكناي ذا تت ى ه ير عل

ول          ن الق ق بف ة تتعل ة بالغي ة، وقيم ة فني دنا      (365) "باالستعارة، فكل منهما يصدر عن ذائق ة وج ى الكناي ا إل اذا نظرن ، ف
ر                           اظ يعب اٍن بألف ر عن مع ظ، فهي تعبي حقيقتها انها اثبات لمعنى نحن نعرفه من طريق العقل، والنظر، دون طريق اللف

اني      بها عن معاٍن أخر، ولكن لتلك المعاني الجديد     ى المع ا يمكن التوصل إل ة صلًة ولزومًا بالمعاني األصلية، وبادراآه
ي نفس                    " الحقيقية التي هي غاية الكالم فـ      ره ف ده وتقري ه بتوآي شير إلي ذي ت الصورة الكنائية تولد اقناعًا اآبر بالمعنى ال

  . وذلك أبلغ في إثباتها بنفسها(366) "السامع؛ ألن النفس يكون تقبلها للمعاني أسرع، وآآد مشفوعة بالشاهد والدليل
ه                ة في ستحيل المبالغ رة المجردة من الصور المحسة، فت ه يقرب الفك ة حسنًا، الن ده المبالغ فالكناية أسلوب تزي
ه                 ر عن ا تعب دم للمتلقي م تكلم، ليق د الم داخلي عن بالغة، واالرادة معنى جديدًا، وبذلك يمتزج االثر البياني باالحساس ال

ل               النفس من مشاعر     ذا قي ًا وله ا تلميح غ من التصريح       : "آامنة، لم يصرح بها تصريحًا، بل لمح اليه ة أبل . )٣٦٧("الكناي
صريح          "و ب الت رء أن يتجن ه الم ستطيع ب ذي ي د ال لوب الوحي و االس ان ه اليب  البي ين أس ن ب ة م لوب الكناي ل أس لع

ة في     .  إذن …بالعبارات المستهجنة التي تدخل في دائرة الكالم        ة المهذب ة مصدر إيحائي من مصادر الفكر             اللغ  الكناي
   (368)"العربي والقرآني

ام       رب لإلم ب الح ي خط ة ف اءت الكناي د ج اظ       �وق ن األلف ار م د اخت ي، فق صوير الفن اة والت رة بالحي  زاخ
دها         ي يري ا في نفوس أصحابه      �والعبارات ما يرى فيها قوة ووضوحًا وجماًال ليجسد المعاني واألفكار الت  لتفعل فعله

  .مه على السواءوخصو
ه   ن أقوال ي       �فم دور ف ا ي ر عم ي التعبي ارز ف ا دور ب ة فيه ان للكناي ي آ ة الت ه الحربي ي خطب    ف

  : في حث أصحابه على القتال، منها قوله ألبنه محمد بن الحنفية لما أعطاه الراية يوم الجمل، قال�فكره 
ِذَك، َأِع    "  ى َناِج ضَّ َعَل ُزْل، َع اُل َوال َت ُزوُل اْلِجَب ي اَألْرِض  َت ْد ِف َك، ِت ِر اَهللا ُجْمُجَمَت

  )369("َقَدَمَك
إن "، لـ)370(في حث أصحابه على القتال في خطب الحرب" عض على ناجذك" استعماله لعبارة �آرر االمام 

                                                 
/ ٣: ، المثل السائر٤٥: ، دالئل االعجاز٣٠٢/ ١:، العمدة٣٨١: آتاب الصناعتين:  ظ)٣٦٢(

٤٩ .  
  ). آنو(مادة :  لسان العرب)٣٦٣(
  . ٤٥:  دالئل االعجاز)٣٦٤(
  . ١١٣:  اصول البيان العربي)٣٦٥(
  . ٢٠١:  دالئل االعجاز)٣٦٦(
  ٤٨:دالئل االعجاز ) ٣٦٧(
  . ١١٤:  أصول البيان العربي)٣٦٨(
  . ٢٤١/ ١: ابن ابي الحديد: البالغةشرح نهج : ، ظ٤٣/ ١:  نهج البالغة)٣٦٩(
  . ٢٣٦، ١١٤/ ١: ن.م:  ظ)٣٧٠(



ذه    ى نواج شتد وتتصلب      - االضراس -العاض عل رأس ت سيف عن دماغه، ألن عظام ال و ال ة عن   )371(" ينب ، فهي آناي
نفس           ، فضًال   )372(الحمية شد ال ة، وت د المواجه داء عن ي نفوس االع عما توحيه هذه الصورة من بث الخوف والرعب ف

إلى الهمة واألصرار، وتدعو بالمرء إلى االقدام واالقتحام وانتزاع ملحظ الخوف ذاتيًا، أي أن الضغط على االضراس                
  .مما يؤآد العزيمة والمضي إلى الهدف المراد

ا؛              " دمكتد في األرض ق    "�وآذلك قوله    دت وآأنه ذه الكلمات ب ات، فه ة عن الثب د وهي آناي أي اجعلها آالوت
رًا في            " عض على ناجذك، وتد في األرض قدمك      "محاطة بهالة توسع من معناها وتأثيرها فـ       ا أث وى من غيره دت أق ب

  .)373(الداللة على الشجاعة والثبات وأصبحت مع باقي الكلمات آأنها دليل قافلتها أو قائد رآبها
ى تكون                 �اية ما يسعى اإلمام     غ الفكرة أو بصدق االحساس حت اع، ب أثير واالقن ة هو الت ه من الكناي ى تحقيق إل

ام               ى      �مشارآة أصحابه له بعد اقتناعهم وتأثرهم، فمن االبعاد النفسية المهمة للصورة الكنائية عند اإلم ة عل  هي الهيمن
ره      راد تقري ى الم ثهم  -أصحابه عن طريق توآيد المعن ال    وهو ح ى القت ه         - عل دل علي ا ي ين م ه وب تالزم بين سه لل  في نف

  .ظاهر اللفظ
  : في المعنى نفسه في حث أصحابه على القتال في بعض أيام صفين، قال�ومن خطبة أخرى لإلمام  

ى الَنَواجِ                " ضُّوا َعَل سَّكيَنَة، َوَع وا ال ْشَيَة، َوَتَجْلَبُب ْشِعُروا اْلَخ ْسِلميَن، اْسَت ُه   َمَعاِشَر اْلُمـ ِذ، َفِإنَّ
َأْنبى ِللسُُّيوِف َعِن اْلَهاِم، َوَأْآِمُلوا الالَمَة َوَقْلِقُلوا السُُّيوَف ِفي َأْغَماِدَها َقْبَل َسلََّها، َواْلَحْظَوا           

  )374("اْلَخَزَر
ن     ة وه ات متتالي الث آناي نص ث ي ال د وردت ف ذ "لق ى النواج ضوا عل ام  "و" ع ن اله سيوف ع ى لل ه انب " فان

ا إذا                    "، فقد جاءت    "خزرالحظوا ال "و شبهية عكس م ديدة المناسبة واضحة ال م آانت ش بطريقة اللفظ المرآب، ومن ث
ه  . )375("وردت على طريق اللفظ المفرد لم تكن بتلك الدرجة في قوة المناسبة والمشابهة      فالكالم السابق ليس على حقيقت

ه صاغ         فيها بالقدر الذي يريد فيه �مع جواز وروده على حقيقته فاالمام      ذي من أجل د ال ى البعي ى المعن نقل أصحابه إل
ذا                      ى ه الصورةالكنائية، يريد ان يبقي على احتمال ارادة المعنى االول الذي يدل على ظاهر اللفظ، ومن أجل االبقاء عل

ى احتم                            ى عل ى الظاهري ليبق ع من ارادة المعن ي تمن ة الت ال االحتمال ولكي يكون واردًا فانه يسقط من االساس القرين
  .)376(ارادة آل من المعنيين

سيوف   "�وقوله اد                          " قلقلوا ال ا في االغم ان طول مكثه ا، ف سيوف حال الحاجة اليه ا سهولة جذب ال ي فيه يعن
  .يوجب صدأها وصعوبة مخرجها حال الحاجة، وهي صورة المقاتل الذي يبغي حسم امر قلقه

ا نظر االنسان بعينه، وآأنه ينظر بم      " هو"الحظوا الخزر  "�وقوله ة الغضب للحق،         )377("ؤخره ، وهي عالم
ى      �فما أراده اإلمام     د إل ل يعم داور، ب  هو ثبات أصحابه في ميدان الحرب، فكأنه يلجأ إلى الصرامة فال يحاور، وال ي

ة،             وانين اللغ ى ق الفكرة فيلقي بها في وضوح، آما نجد ألفاظها تسابق معانيها، ومعانيها تسابق ألفاظها، وهي جارية عل
تعارة            سليمة م   ة مع االس صورة الكنائي افر، فال سكينة        -ن التن وا ال شعروا الخشية وتجلبب راد         - است ان م ضافرت في بي  ت
  .� وحينما اجتمعت هذه الصفات مع تلك أعطت بالتالي حقيقة ناصعة لوضع أصحاب اإلمام �اإلمام

  .لىاحداث االستجابة أوقع في نفوس أصحابه واقدر ع�فالكناية هنا جعلت المعنى الذي اراده اإلمام  
  : قال- صفين - في حث أصحابه على القتال من خطبة اخرى في المعرآة نفسها�ومن آالم أخر لإلمام

  )378("َوَقْد َرَأْيُت َجْوَلَتُكْم، َواْنِحَياَزُآْم َعْن ُصُفوِفُكْم"
را            �وهذه لمحة مشرقة عبر عنها اإلمام      الحرب، والف ات ب د الزحف،      بالكناية عن االضطراب وعدم الثب ر عن

الصفة إذا لم تأتك مصرحًا " فأجمل في اللفظ وآنى عن اللفظ المنفر عادًال عنه إلى لفظ ال تنفير فيه وآما هو معلوم أن             
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صفة   ك ال ذلك اثبات ا، آ شأنها، والطف لمكانه م ل ك أفخ ا، وذل ا بغيره دلوًال عليه ا ولكن م شوفًا عن وجهه ذآرها، مك ب
ه من الفضل                      للشيء إذا لم تلقه إلى السامع      ان ل ارة آ ة والرمز واالش  صريحًا، وجئت اليه من جانب التعريض والكناي

ه                ضيلة في ام          )379("والمزية ومن الحسن والرونق ما اليقل قليله وال يجهل موضع الف ه اإلم د علي ا اعتم ذا م  في   �، وه
صري                  ه الت ذي يوحي سي ال اًال         الكناية، فلو جاء تعبيره عن الهرب مصرحًا به لوّلد الجو النف ا في نفس أصحابه انفع ح به

ق               �منفرًا لألنطباعات المرتكزة في ذهنهم عنها، وآأنه         ة من اجل خل صورة الكنائي ع في ال سامي والترف ى الت  عمد إل
ر                  ا التعبي ي يخلقه جو نفسي ايحائي خاص عند أصحابه فالداللة االيحائية الجديدة للكناية تختلف عن الداللة االيحائية الت

  .)380(المباشر
  . في المعنى نفسه ايضًا� ومن الخطبة ذاتها بقوله  

  )381("َوَأْنُتْم َلَها ِميُم اْلَعَرِب، َوَيآِفيُخ الشََّرِف، َواَألْنُف اْلُمَقدَُّم، والسََّناُم اَألْعَظُم"
ى                         �أراد م إل اد به ال، ع دان القت رارهم من مي ى ف د أن آن ة ألصحابه بع   أن يكني عن المنزلة والمكانة المتقدم

دت             ة فب شجاعة والبطول ائق تعجز الوصف             "مكانة العرب، فهم أهل ال اك محاسن تمأل الطرف، ودق وبالغة ال   ... هن
  .)382("يكمل لها إال الشاعر المفلق والخطيب المصقع

أنهم أصحاب                    لقد ولدت هذه الصورة اقناعًا أآبر بالمعنى الذي تشير اليه بتوآيده، وتقريره في نفوس أصحابه ب
  .)383(ي البطولة والشجاعة، فكانت داللة الكناية، معنوية عقليةماض مشرف ف
  : موظفًا للكناية في المعنى نفسه في حث أصحابه على القتال، والجهاد في سبيل نصرة الحق، إذ قال�ويبقى

   )384("َفُشدُّوا ُعَقَد اْلَمــَآِزِر، واْطُووا ُفُضوَل اْلَخَواِصِر"
ارات التحر        د           وهذه العبارة من أبلغ عب ه ق ك ان ى ذل د ازاره، فمعن د عق المرء إذا ش ال والنضال ف ى القت يض عل

ّدا في المسيرة، ومسرعًا في المشي             ار، ومج ا       "شمر للحرب تشميرًا، مبتعدًا عن العث ه أمن من إنحالله ضًال عن أن ف
385" فيمضي في قتاله غير خائف    

ى ا        "�يصور"أطووا فضول الخواصر  "وقوله   آزرآم يلتف عل وا في      ما فضل من م ى تخّف اطووه حت دامكم ف ق
  .)386("العمل وال يعوقكم شيء عن االسراع في عملكم

وز           ى الف فالكناية هنا أعطت صورة الجد في العمل والتأهب واألسراع في مضمار الجهاد من الحق المفضي إل
  .والنصر األآيد

  : من خطبته في ذآر السائرين إلى البصرة لحربه؛ قال�ومنه أيضًا قوله
َضاَرُبوا                    َوَوَث"  َياِفِهْم، َف ى َأْس ٌة َعضُّوا َعَل ْدرًا، َوَطاِئَف ْنُهْم َغ ًة ِم ُبوا َعَلى ِشيَعِتي َفَقَتُلوا َطاِئَف

   )387("ِبَها َحّتى َلُقوا اَهللا َصاِدِقيَن
ة             العّض على األسياف ليس حقيقة، وإنما هو صورة عن مالزمة أصحابه للضرب بها من اجل الحق فهي آناي

العض                    عن الصبر ف   سيوف ب ى ال ضهم عل ة فصيحة، شبه قب سالم، وهي آناي سبب في     )388(ي الحرب وترك االست ، وال
ام          �اختياره ى شكوى اإلم دل عل ا لت ة هن  � لهذه الصورة هو المبالغة في صبرهم وثباتهم في الحرب، وجاءت الكناي

يعته  -ممن أرادوا القضاء عليه فصور أصحابه        ل غدرًا وجاء بالكنا           - ش نهم من قت ة            م ة لكي يفخم من صورة الطائف ي
  .الثانية ممن تمسكوا باسيافهم حتى قتلوا ولقوا اهللا صادقين
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ه                    �ومن المعاني األخرى التي جاء اإلمام        ر ب ا عب ر م ة خي  بها هي العتاب والتقريع في أصحابه فكانت الكناي
  . عن هذا المعنى�اإلمام 

  :له في استنفار الناس إلى أهل الشام، قو�فمن خطبة له  
ذُُّهوِل        " ن ال َرٍة، َوِم ي َغْم ْوِت ِف َن اْلَم ِإَذا َدَعـْوُتُكْم إَلى ِجَهاِد َعُدوُِّآْم، َداَرْت َأْعُيُنُكْم َآَأنَُّكْم ِم

  )389("ِفي َسْكَرِة
دون من                     " من   �قصد اإلمام  انهم يري دور بصره ف ره الموت ي دوران االعين اضطرابها من الجزع، ومن غم

ه    غمرة الموت الشدة الت    ام            )390("ي تنتهي الي د وظف اإلم سان، فق ه االن ا يخاف من ة لم ين استجابة حقيقي ق العين  � فقل
م يصرح                   صرة الحق، فل ال من أجل ن اعس عن القت الكناية في تصوير ما في نفوس بعض أصحابه من الخوف والتق

ة و                        �اإلمام   ى تظهر الحقيق ة حت ع وخوف فجاء بالكناي اب         عما يدور في دواخل أصحابه من هل لكن بأطار من العت
  .آونهم من أصحابه

  : عتابه وتقريعه بصورة آنائية أخرى من الخطبة نفسها، قال�وقد آرر اإلمام
ُر        " زٍّ ُيْفَتَق ِر ِع ْم، َوال َزَواِف اُل ِبُك ُرْآٍن ُيَم ُتْم ِب ا َأْن اِلي، َوَم ِجيَس الَّلَي ٍة َس ي ِبِثَق ُتْم ِل ا َأْن  َوَم

  )391("إَلْيُكْم
الكالم      �قصد اإلمام    وة، ف  بأن أصحابه ليسوا ممن يستند عليهم ويمال بهم على العدو بما يمتلكون من عزة وق

ى ظاهر     "�آناية عن عدم االتكال عليهم لضعفهم وذلتهم، فالكناية عنده        دل عل اظ ال ت ليست مجرد فكرة أداء معنى بالف
اسك الفاظها وتتسق تعبيرًا لكل لفظ منه مكانه  فتتم-� اإلمام-مدلولها، وإنما هي صياغة فكرة تنبع من وجدان صاحبها

و تزعزع             اني واالحاسيس ايماضًا ل ووشيجته التي تربطه بما اتى قبله وبما يردد بعده، فيومض بالمعاني وظالل المع
  )392("ذلك اللفظ أو سواه عن موقعه لعجز التعبير آله عن أداء مهمته البالغية

ه بحق            إلى استعمال الكناية فيمن      �عمد اإلمام  ه في خطبت رأي، فمن قول ة أو ال خالفوه الرأي سواء في الخالف
  :أصحاب الجمل بعد المعرآة وهي تحمل في طياتها نقدًا و تعريضًا، قال

  )393("َلَقْد َأْتَلُعوا أْعَناَقُهْم إَلى َأْمٍر َلْم َيُكوُنوا َأْهَلُه، َفُوِقُصوا ُدوَنُه "
ه بمن               مناوأتهم له في أمر الخالفة،     � فقد صور  وا  " وفشلهم في الوصول إلى األمر الذي آان يرومون الي رفع

اقهم دون الوصول      سرت أعن صوا، أي آ ة فوق ى الخالف ؤمنين عل ر الم اوأة أمي و من ر وه اول ام دوها لتن اقهم وم أعن
ه  ام   )394("الي ل من الخصم             �، وسبب توظيف اإلم صد في الني يلة من وسائل تحقيق الق ه وجدها وس ا، الن ة هن  الكناي

  .)395(والنكاية به من غير أن تمسه مسًا ظاهرًا مكشوفًا
  : من خطبة له في تخويف أهل النهروان، وفيها جاءت الكناية بمعنى التهديد واالنذار، قال�ومنه قوله

ِر " َذا النَّْه اِء ه ْرَعى ِبَأْثَن ْصِبُحوا َص ِذيُرُآْم َأْن ُت ا َن ا.. َفَأَن اُء اْلَه ُر أِخفَّ ُتْم َمَعاِش َفَهاُء َوَأْن ِم ُس
  )396("اَألْحالِم

 لهذه الصورة هو نفسي �آناية عن ضعف عقولهم وقلة مدارآهم وأساس استعمال اإلمام    " اخفاء الهام  "�قوله

ام         ا                     �يتمثل في التلميح الى ما آان يبغيه اإلم دارآهم فيم ة م ك هي قل ى ذل ا أوصلهم إل تفهم وإنَّ م يلقون ح م س  من أنه
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اً                     ينذرهم من خ   �يفعلونه، فكان  ًا مؤدب ًال رقيق رهم نق ة أم ه نهاي ا ستؤول الي ى م ارات   )397(لف ستار وينقلهم إل ، والعتب

  .نفسية بعضها يرجع إلى اإلمام، لمنزلته الرفيعة اليليق به أن يجري بعض االلفاظ غير مستساغة السمع على لسانه

  :جسر النهروان  في المعنى نفسه لما عزم على حرب الخوارج وقيل له أنهم قد عبروا �آما قال 

  .)398("َمَصاِرُعُهم ُدوَن النُّْطَفِة، َواِهللا الُيْفِلُت ِمْنُهْم َعَشَرٌة َوال َيْهِلُك ِمْنُكْم َعَشَرٌة"

ى                 د عن ذار وق د واالن ى التهدي د معن ة هي      �جاءت الكناية في هذا النص لتؤآ ر، وهي أفصح        " بالنطف اء النه م

اً          رًا جم ان آثي ام       . )399("آناية عن الماء وإن آ ذا هو اإلم ألوف،                 �وهك ود االستعمال الم اظ من قي ى فك االلف د إل  يعم

ُه جاء بلفظة                           رات إال أّن ة "وآنى نهر الفرات بالنطفة اراد أن يوحي الصحابه بأنه على الرغم من سعة نهر الف " النطف

  .ث فعًالتصغيرًا لشأنه وقصد فيها أيضًا تهويل األمر على الخوارج، فال يفلت منهم عشرة وهذا ما حد

ة              ويرتفع مستوى االداء في الصورة، عندما يشترك في تكوينها أآثر من عنصر بياني، فالكناية تبدو أآثر فاعلي

  .عند إنضمامها إلى االستعارة فتمنح الصورة مزيدًا من االيحاء والتأثير

ا     بعد غارة الضحاك صاحب معاوية بعد قصة الحكمين، وفيها يستنهض أصحابه، و        �منها خطبته  ا جاء فيه لم

  : من ذم بعض أصحابه من المتخاذلين، قال

ْم          " صِّالَب َوِفْعُلُك صُّمَّ ال وِهي ال ْم ُي َواُؤُهْم، َآالُمُك ٌة أْه َداُنُهْم، اْلُمْخَتِلَف َأيَُّها النَّاُس اْلُمْجَتِمَعُة أْب

  )400("ُيْطِمُع ِفيُكُم األْعَداَء

د جعل          بالكناية هنا ليبين بأن الصحابه قوة وشج       �جاء   شارآة     �اعة في االقوال، وضعفًا في االفعال فق  من م

رهم يفتت                            ا في غي م وتأثيره اثيرًا، فبالغة آالمه اءًا وت ر ايح االستعارة المكنية مع الكناية عامًال في إبراز صورة أآث

رز  د أب صلب، فق ارة ال سوسة  �الحج ورة مح ي ص رد ف ى المج    المعن

  

ى         صورة أقرب إل ر بال ازه في االسلوب            والشك في إن التعبي ضًال عن أيج ى المجرد، ف ًا من المعن نفس واشد إقناع ال

ذا        "فـ  ه بلفظ خاص واالستعاضة عن ه ر عن ى التعبي ا إل ى فيه ل معن اج آ ان، يحت دة مع ى ع دة عل ة الواح ة الكلم دالل

                                                 
  . ٢٣٠:االسس النفسية ألساليب البالغة العربية:  ظ)٣٩٧(
  . ١٠٧/ ١:  نهج البالغة)٣٩٨(
  . ٣/ ٥:ابن ابي الحديد:  شرح نهج البالغة)٣٩٩(
  . ١١٢/ ٢:ابن ابي الحديد : شرح نهج البالغة: ، ظ٧٣/ ١: لبالغة نهج ا)٤٠٠(



ا    فاصحابه إذن رجال اقوال ال رجال)401("التطويل بلفظ الكناية الذي يحمل في طياته العديد من المعاني   اعمال وهو م

  .يدعو إلى الخيبة والفشل ويمثل الهزيمة قبل الحرب، فهم مهزوزون نفسيًا ومتفرقون فعليًا
  : عندما قتل الخوارج، قيل له يا أمير المؤمنين هلك القوم بأجمعهم، فقال�ومن آالم لإلمام 

اِء، ُآلََّما َنَجَم ِمْنُهُم َقْرٌن ُقِطَع َحّتى      َآال َواِهللا إنَُّهْم ُنَطٌف ِفي أْصالِب الرَِّجاِل َوَقَراَراِت النِّسَ        "
  )402("َيُكوَن آِخُرُهْم ُلُصوصًا َسالِبيَن

اء، فضًال            د من االيح ى المزي نالحظ في هذا النص أن الكناية قد تأزرت مع التشبيه ومنحت الصورة القدرة عل
ام                 ا اإلم ان يمر به ي آ شعورية الت ـ �عن نقلها أدق تفاصيل الحالة ال دو ي" ف ًا       : غ ذات وهو الموضوع في آن مع هو ال

  )403(" يحل فيها وراء االشياء، ألنه يضيئها ويدعها تثق وتتحرك وتخفق بالحياة - الداخلي-وبهذا االنفعال
ده    � بالنطف، وقد اراد  - لما قيل له قتلوا جميعاً     -جاء التشبيه البليغ حين شبه الخوارج        م سيظهرون بع  بتلك انه

ذهب     �كناية مساندة للتشبيه فقد آنى    ومن بعد ذلك جاء بال      بالقرارات عن االرحام التي تستقر بها تلك النطف، أي أن م
ة    ة الممزوج صورة الكنائي ذه ال الهم، فله ن أمث ر م دن الكثي ساء سوف يل صارًا وإن الن ًا وأن د اتباع وارج سوف يج الخ

ا           االثبات بها مزية التكون للتصريح    "بالتشبيه تاثير في نفس أصحابه ألن        ا بم ا وإيجابه ، وإن إثبات الصفة بإثبات دليله
ا إال                         صفة ودليله دعي شاهد ال ك ال ت هو شاهد على وجودها آآد وأبلغ في الدعوى من أن تجيء هكذا ساذجًا غفًال، وذل

  )404("واالخر ظاهرًا معروف وبحث الشك فيه واليظن بالمخبر التجوز والغلط
ى في محاسن االخالق وأقرب      " نصوص خطبه  يوظف التعريض في بعض�ومن جانب آخر نجده    فهو أعل

ة                     )405("للقبول وأدعى للتواضع   از، ودالل ة المج ة وضعية من جه ة لفظي ة الكناي ة الن دالل ،والتعريض أخفى من الكناي
وم ال الوضع الحقيقي وال المجازي         ة المفه ه        )406(التعريض من جه ا جاء في التعريض قول ًا  � ومن أحسن م مخاطب

  :ة الهرير، وجاء في معنى العتاب والتقريع، قالاصحابه بعد ليل
اِل                       " ى اْلِقَت وا إَل َأْحَكُموُه، َوِهيُج ْرآَن َف َرُأوا اْلُق وُه َوَق الِم َفَقِبُل ى اإلْس وا إل ِذيَن ُدُع ْوُم الَّ َأْيَن اْلَق

ذُ    ا، َوأَخ سُُّيوَف أْغَماَدَه َلُبوا ال ا، َوَس ى أْوالِدَه اِح إَل َه الِّلَق وا َوَل َأْطَراِف األْرِض َفَوِلُه وا ِب
  )407("..َزْحفًا َزْحفًا، َوَصّفًا َصّفا

ام     ذا الكالم أخرجه اإلم وا االسالم       �ه د أن قبل ل بع سلمين االوائ ى الم  مخرج التعريض باصحابه، فاشار إل
ا   ين صفوفًا، أم وا زاحف شرقوا وغرب صرة الحق ف ن أجل ن ال م ى عشق القت ان إل ك االيم ادهم ذل رآن، ق وا الق  وأحكم

أن              �أصحابه ه، وآ ره، وال أستمعوا لقول ادوا ألم م ينق ل، ل  فهم مسلمون ويقرأون القرآن لكنهم لم يكونوا آأولئك االوائ
ام  ه يحاول              �اإلم داخل أصحابه نتيجة تقاعسهم، وفي الوقت ذات ا ب ره، آي يحاول أن يحرك م ويح بغي تعمله للتل  اس

  . الحق على وجه يمنع غضبهمالتلطف بهم فيحترز عن المخاشنة في الكالم فيسمعهم
  : في التعريض ايضًا يخاطب أصحابه في ساحة الحرب، وفيها يحثهم على القتال فيقول�ومن قوله 

ُل،     " ْوِت اْلَقْت َرَم اْلَم اِرُب، إنَّ َأْآ ُزُه اْلَه يُم ُوال ُيْعِج ُه اْلُمِق ٌث، ال َيُفوُت ٌب َحِثي ْوَت َطاِل إنَّ اْلَم
ِن أَ  ُس اْب ِذي َنْف ى       َوالَّ ٍة َعَل ْن ِميَت يَّ ِم َوُن َعَل سَّْيِف َأْه ْرَبٍة ِبال ُف َض ِدِه، ألْل ٍب ِبَي ي َطاِل ِب

  .)408("اْلِفَراِش
اس                           درك آل الن ان الموت ي م ب د له هذا الكالم جاء في معرض تقرير حقيقة الموت الذي يخشاه أصحابه، فيؤآ
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 يتمنى الف ضربة � الموت عار في االعقاب لذا نجده     عمومًا وال ينجو منه أحد، ومن هنا فان الفرار من القتال مخافة           
  .بالسيف على ان اليموت على فراشه فهو مدرك تمامًا عاقبة من يقتل في سبيل نصرة الحق عند اهللا عز وجل

ل       " يذآر أن أآرم الموت القتل ويلوح به إلى ما ليس من معناه، فيعمد إلى                �فاالمام   ي تف ود الت التحرر من القي
  )409("قف به عند حدود النظرات المباشرة لألشياء من زاوية واحدةالتفكير وت

ات،          )410(�نفهم من آل ما سبق ذآره بان الكناية والتعريض عند اإلمام            قد تضافرت فيهما آل الحواس والملك
معاني من   ومن ثم ربط بينها، ليثير العواطف االخالقية والمعاني الفكرية، لبيان حقائق األشياء، ومهما يكن للحقائق وال               

ا            "شأن فإن اللغة التي تصاغ فيها أثرًا في حسن االبانة          وإن آانت في الظاهر هي الكلمات، ولكنها تنطوي على آثير مم
ا   ا يكون مضيئًا، ومنه ا م ًا ومنه ا يكون قاتم ا م ر، فمنه ن التعبي وان شتى م ا ال ة وفيه ر الحواس الظاهرة والباطن يثي

دانياً    الشفاف أو المعتم ، وفيها الرخو أو   ًا وج ًا ووحي ًا روحي ، )411("الصلب، ومنها الحسي الصامت ومنها ما يشع الهام
دان الحسي الرتيب     �وما لمسناه وأدرآناه من آنايات اإلمام      ألوف أو المي  ما هي إال منفذ للخروج من الجو الفكري الم

  .)412("تحقق أهدافًا لغوية وفنية وفكرية"الذي تواضع عليه الناس، فهي
ه         " قد أعطى المعنى الصحيح لشرط البالغة وهو         � اإلمام علي    آما نجد ان   ذي تجعل ى األول ال ان يكون المعن

فارة،          ه أحسن س ك وبين سفر بين ستقًال بواسطته ي ه، م ي داللت ًا ف ه، متمكن ك وبين يطًا بين اني ووس ى الث ى المعن يًال عل دل
ه من حاق اللفظ                       ك فهمت ل إليك أن ى يخي ارة حت ين إش ه عليك وسرعة وصوله               ويشير لك اليه أب ة في ة الكلف ك لقل ، وذل

  .)413("إليك
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  : الوظيفة النفسية 
وس،                    رارة النف ى ق تمتاز الخطابة في عصر صدر االسالم، بصفاء االسلوب ومتانته، وقوة التأثير، ووصوله إل

ش   ه لل ق الهدف من        وامتالآ سامعين، آي يحق سي في نفوس ال أثير النف داف أي خطيب الت دان، وان من اه عور والوج
ا                          ار المحضة، حيث يمزجون بينه اد عن االفك ى االبتع ا اصحابها إل ي يجنح فيه خطبته، خاصة في خطب الحرب الت

  .وبين غيرها من العناصر



سية ة النف ؤ  ((: والوظيف ي ت االت الت ة االنفع ى بمجموع د    تعن شعورية عن وى ال ى الق سيطر عل نفس وت ي ال ثر ف
أثر                       اس الت االنسان، فهي تسرح في اعماقه وتشتد نحو سريرته، فتدعو إلى التبشير تارة والى التحذير أخرى، فهي مقي

  .)٤١٤())النفسي والتجاوب الداخلي عكسًا وطردًا، وقد آان االمل والخوف والرغبة والرهبة مجاًال البعادها الموضوعية
شويق،                       �ء اإلمام   جا ل او ت  في خطبه الحربية بكل ما يثير في النفس انفعاًال ويثير لها حاًال من تعجب او تهوي

ا                     فيأتي التشبيه والمجاز واالستعارة والكناية في الموقع المناسب لكل منها ومن ثم يكسبها تأثيرًا أآبر، من حيث موقعه
  .في الكالم وحسب وجودها الذهني في النفس

 يعرف نفسية سامعيه وعقليتهم، فسلك المسالك الموصلة إلى اقناعهم واستثارتهم والتصرف          �مام علي   آان اإل 
ستطيع      ((في مشاعرهم    ى ي اذ من الطبيعي ان يراعي في الكالم نفسية المخاطب ومستوى ادراآه وظروف الخطاب حت

  .)٤١٥( ))الكالم ان يؤدي دوره المطلوب في التأثير
ر ال     �قد عرف     بة، وآيف يجب ان ينفعل حين يقتضي الموقف               آيف يتخي كالم المناسب في اللحظة المناس

دروس       �االنفعال، فمن خطبته      في حث اصحابه على القتال في بعض أيام صفين، محاوًال شد أزرهم بأعطائهم ابلغ ال
  : العسكرية من اجل النصر، معتمدًا على اثارة عواطفهم واشعال مشاعرهم، قال

َر اْلُم" ُه َمَعاِش ِذ، َفِإنَّ ى اْلنََّواِج ضُّوا َعَل سَّكيَنَة، َوَع وا اْل ْشَيَة، َوَتَجْلَبُب ْشِعُروا اْلَخ ْسِلميَن، اْسَت
وا               َأْنبى ِللسُُّيوِف َعِن اْلَهاِم، َوأْآِمُلوا الَّالَمَة، َوَقلِقُلوا اْلسُُّيوَف ِفي أْغَماِدَها َقْبَل َسلََّها، واْلَحُظ

ْيِن                   اْلَخَزَر، َواْطُعُنوا  ْم ِبَع وا َأنَُّك ا، َواْعَلُم سُُّيوَف ِباْلُخَط ُلوا ال ا، َوِص اِفُحوا بالظَُّب شَّْزَر، َوَن  ال
   )٤١٦(" اِهللا

ام   د أن اإلم دار      �الب ى مق دروس العسكرية عل م من ال م زاده ه ومن ث صاتًا لقول اًال وإن  رأى من أصحابه اقب
تماع   ن اس اقًال ع نهم تث ين م و تب شاطهم، فل الهم ون ه  احتم ت خطب د آان نهم، فق ه لخفف ع وس، (( �قول ة النف ي تربي ف
  . )٤١٧())اخالقيًا، وتغذية الروح المعنوية بالقيم االنسانية الرفيعة

ة                  ان ممتزجة مع التجرب آثرت االستعماالت البيانية التي بدا فيها اإلمام موفقًا آل التوفيق، فجاءت عناصر البي
  .الشعورية ومعبرة عنها

 - االستعارة � الصحابه تهدف إلى تحفيزهم من الناحية النفسية، فقد سخر�رسمها اإلمام   آل االوصاف التي    
ار  -المكنية    لخلق عالقة بين مالزمة الخشية للتقوى آما يالزم الشعار الجلد، ومالزمة السكينة للبدن آالجلباب، فقد اخت

م جاء           ه          بالكناي �اإلمام اللفظ المناسب ليعبر عن تلك العالقة، ومن ث ى اصحابه، وآأن ه عل أثير ب د الت ا يري ة ليكمل م
ر مالمح وجه    ))العض على النواجذ   ((فـ. يرى في عناصر األداء البياني مرتكزًا للتعبير عن ما يريد اإلمام معالجته             يغي

ة هن                           سان للضرب، فجاءت الكناي ة االن ة هام ا االنسان فيبدو امام خصمه ذا قوة وجلد وفي الوقت نفسه يزيد في مقاوم
ه                 ال بقول ون القت ام بفن صائح اإلم لها           "معبرة عن الثبات والصالبة، وتستمر ن ل س ا قب سيوف في اغماده وا ال هي  " قلقل

ه         دوهم            �دعوة إلى اشاعة صوت مدٍو وسط جيشه، فكأن صدوا لع اتلين آي يت م المق شحذ هم ا من شك ان      .  ي لحظ  "وم
م        وهوالنظر بمؤخر العين، يثير الخوف في نفوس الخصوم       " الخزر الي به ر المب د ان يوصي     . ، ويظهر بمظهر غي وبع

حابه رة          �اص ور الفك و يط تثارة العواطف فه ي اس درج ف ام يت حابه، فاالم ئن اص ام ليطم ود اإلم ايا يع ذه الوص  به
  .والعاطفة، والصورة حتى يبلغ قمة التوضيح

ه       ين اهللا    (( �جاءت االستعارة المتآزرة مع الكناية بقول م بع ة اهللا وحفظه سبحانه         أي ان اصحابه ف      ))انك ي رعاي
  .وتعالى وآأن هذه االشارة تزيد من استعدادهم للقتال

  :  البنه محمد بن الحنفية لما اعطاه الراية يوم الجمل، يحث فيه على القتال، قال�ومن آالم آخر لإلمام
ك، تِ             " ِر اَهللا ُجْمُجَمَت ِذَك، أِع ى َناِج ُزْل، َعضَّ َعَل اُل َوال َت َدَمَك،   َتُزوُل اْلِجَب ي األْرِض َق ْد ِف

   )٤١٨("اْرِم ِبَبَصِرَك أْقَصى اْلَقْوِم، َوُغضَّ َبَصَرَك َواْعَلْم َأنَّ النَّْصَر ِمْن ِعْنِد اِهللا ُسْبَحاَنُه
ام     ددة، اذ يوصي اإلم سية متع ك عن     �آالم ذو جوانب نف ه، وذل ًا في ال وثابت د القت أن يكون صلبا عن ه، ب  ابن

                                                 
  .٣٨٥: الصورة الفنية في المثل القرآني) ٤١٤(
  .٧٦: االسس النفسية ألساليب البالغة العربية) ٤١٥(
  .١١٥، ١١٤/ ١: نهج البالغة) ٤١٦(
  .١٧٠: محمد مندور: األدب وفنونه) ٤١٧(
  .٤٤، ٤٣/ ١: نهج البالغة) ٤١٨(



ه وهب             ))اجذ   العض على النو   ((طريق   ك فألن صنع ذل ا ي شهادة، وهو إنم اء ال تقبال الموت ولق ستعدًا الس  وان يكون م
ك                     ا يمل ارة ألنفس م غ الناصع في االع " أعر اهللا جمجمتك  "نفسه هللا، واعاره حياته آلها، وقد عّبر عن ذلك بقوله البلي

تقرار           ات واالس وحي بمدى الثب زل      وااللتصاق  . ويسند ذلك بتعبير بالغي آخر ي ه، وال يتزل زول عن ال الي بموطن القت
سحاب و      " تّد في األرض قدمك   "فيه، وهو قوله     وم   "فال تفكر بالتراجع او االن ي مالحظتك   " ارم ببصرك اقصى الق يعن

اري عز                        لجميع حرآاتهم، حتى تكون على علم بكل ما يجري، ومن ثم آف بصرك عما تخافه، فأن النصر من عند الب
  .وجل

ى      آالم اإلمام هذا     نفس االول ؤثران في ال تلهام        : يوحي بصورتين ت دروس العسكرية، فضًال عن اس غ ال بث ابل
ة             ا الصورة الثاني ام         : الروح المعنوية من هذه  االلفاظ الحماسية، أم ه اإلم ا بث ن      �فهي نتيجة م د ب ه محم  في نفس ابن

  .المواجهةالحنفية، لما توحيه تعاليمه تلك من بث الخوف والرعب في نفوس االعداء عند 
ا                     �ومن خطبة أخرى قال    تعداد واليقظة لم ة االس ى أهب وا عل أن يكون  وهو اليزال يحثهم على القتال ويعلمهم ب
  : تتطلبه ساعة الحرب، فقال

   )٤١٩("ُشدُّوا ُعَقَد اْلَمآِزِر، َواْطُووا ُفُضوَل اْلَخَواِصِر"
ى أصحاب اإل         -الكناية-وردت الصور البيانية     ضاح، فعل وز             من اجل االي ام التأهب، واالسراع، من اجل الف م

وم، ان  و معل ا ه ى الحق، وآم صر المفضي إل ين  ((بالن سية او يق ة نف ى بث حال د إل لوبها، تعم ي جوهر اس ة ف الخطاب
  . إلى ما ستؤول إليه االمور)٤٢٠())وجداني حاسم

  :  اصحابه على القتال، من خطبته في بعض ايام صفين، اذ قال�مرة أخرى يحث اإلمام علي
ْن   " وَنُهْم َع اُزوُآْم َوُتِزُيل ا َح وُزوَنُهْم َآَم أَخَرٍة َتُح ُتُكْم ِب ْدِري أْن َرأْي اِوَح َص َفى َوَح ْد َش َوَلَق

يِم           . َمَواِقِفِهْم َآَما أَزاُلوُآمْ   ِل اْلِه َحّسًا ِبالنَِّصاِل َوَشْجرًا ِبالرَِّماِح َتْرَآُب ُأوالُهْم ُأْخَراُهْم، َآاإلِب
   )٤٢١("ِة، ُتْرَمى َعْن ِحَياِضَها َوُتَذاُد َعْن َمَواِرِدَهااْلَمْطُروَد

زاحمهم في                           �قد شبه    ذلك ت د ب اء، يري ي طردت عن حياض الم ل العطاش الت  اعراب الشام في صفين، باالب
ة ألجل    " ترآب اوالهم اخراهم   "�الفرار، فال يدرون ما يفعلون، وآنى عن ذلك بقوله          فقد تآزر آل من التشبيه والكناي

ه ان يصل             ((االثارة النفسية، ومن ثم شحذ هممهم حتى النصر فاالمام           ل من واجب ول ب ق الق اع عن طري اليكتفي باالقن
  .)٤٢٢())إلى القلب فيقنع عن طريق اليقين

رى اصحابه في        .  في استنهاض همم اصحابه وعزائمهم في خوض غمار الحرب         �ومن طرق االمام   دما ي عن
أثير في نفوسهم،                   حالة يأس في ساحة الحرب اي عر       ى مواضع الت م يصل إل ف نفسيتهم، يعمد إلى شد أزرهم، ومن ث

ه                    ا قول نهم، منه اح م ه وال جم ذآر، اذ     �وان يحملهم على الهدف الذي ينشده في غير عسرة علي ة ال ة االنف  في الخطب
  : قال

ُفوِفُكمْ        " ْن ُص اَزُآْم َع ُتمْ ... َوَقْد َرأْيُت َجْوَلَتُكْم، َواْنِحَي شََّرِف،           َوَأْن آِفيُخ ال َرِب، َوَي يُم اْلَع ا ِم  َلَه
   )٤٢٣("َوْاألْنُف اْلُمَقدَُّم، َوالسََّناُم اَألْعَظُم

ويقصد فيها عودتهم    " جولتكم" ، بالكنايات المتتالية قاصدًا غرض معين يسعى إلى تحقيقه، فقال            �جاء اإلمام   
دان ال   " انحيازآم عن صفوفكم "بعد الهزيمة، و   رارآم من مي ة        أي ف اظ الحقيقي ام ان يعوض عن االلف ال، يحاول اإلم قت

سيتهم المنكسرة،          بالفاظ مجازية اخرى، ممكن ان تثير نفوسهم اآثر من ذآر االلفاظ الحقيقية، فجاءت الكناية موافقة لنف
الي وا                          شرف الع تهم بنعوت ال ائهم واجدادهم، فينع اريخ اب م ت لمجد  ومن ثم يحاول ان يرفع من شأنهم ويثير في دواخله

  ".انتم لها ميم العرب ويآفيخ الشرف واالنف المقدم، والسنام األعظم"الرفيع بقوله 
  .�ومن المعنى نفسه من خطبة اخرى بعد ليلة الهرير، اذ قال فيها اإلمام

أْحَكُموُه، َوِهيجُ               أ" ْرآَن َف َرُأوا اْلُق وُه، َوَق اِل،     ْيَن اْلَقْوُم الَِّذيَن ُدُعوا إَلى اِإلْسالِم َفَقِبُل ى اْلِقَت وا إَل

                                                 
  .٢٣٤/ ٢: غةنهج البال) ٤١٩(
  .٢٠: الخطب والمواعظ) ٤٢٠(
  .٢٠٦/ ١: نهج البالغة) ٤٢١(
  .٣٨٤: نظرية االنواع األدبية) ٤٢٢(
  .٢٠٦، ٢٠٥/ ١: نهج البالغة) ٤٢٣(



   )٤٢٤("َفَوِلُهوا َوَلَه الِّلَقاِح ِإَلى َأْوالِدَها
ام  اول اإلم ي، يح شبيه تمثيل ول   �ت ذآيرهم بأصحاب الرس ك ت رعهم وذل حابه ويق ب اص م  � ان يعات ن ث  وم

  .ها إلى اوالدها اذا فارقت(*)المقارنة معهم، في حالة دعوة اصحابه للجهاد، فيشبه حبهم للقتال بوله اللقاح
أجيج روح الحماسة     �ومن أقوال اإلمام   ه في ت  في عتاب وتقريع اصحابه، نراه يرميهم في الجبن، محاولة من

  : في نفوسهم ومن ثم يطلب منهم االقدام السريع في الحرب، قال
   )٤٢٥(" َضْيمًاَوَآَأنِّي أْنُظُر ِإَلْيُكْم َتِكشُّوَن َآِشيَش الضَِّباِب، الَتْأُخُذوَن َحّقًا َوال َتْمَنُعوَن"

رع                    �تشبيه بليغ، فقد شبه    ام يق راآم، فاالم ضباب المت ة، بحال ال رار من المعرآ د الف  حال ازدحام اصحابه عن
، ثم  )٤٢٦())غرض اإلمام من هذا هو التقريع بالجبن والتخاذل، والحث على الثبات والتعاون           ((اصحابه بالجبن والفشل و     

  .وهي نعوت في غاية ما يكون من الذل" ذون حقًا والتمنعون ضيمًاال تأخ "�يعود فيؤآد جبنهم وخوفهم بقوله
ه                        د ب بة، يري ًال ان يحدث االستجابة المناس سه، آم ا يجيش في نف ر  �اعتمد االمام، التشبيه البليغ لينقل م  ان يثي

  .االنفعال الالزم داخل اصحابه، آي يتخذوا الموقف المناسب في اللحظة المناسبة
ا،    الباعث األول ل((أن  ن غيظه ه م ه، وموضوعه ونفخت في ه ذات ذي توحدت في ال ال و االنفع ام ه خطب اإلم

   .)٤٢٧())ونقمتها وسويدائها، حينًا ومما اشرق لها خالل التأمل والتفكير حينًا آخر
ًا                   �مرة أخرى يحاول اإلمام    زًا عنيف زهم ه ى يهذب نفوس اصحابه، ويه اني حت  ان يوظف عناصر األداء البي

د، وآال  ت واح ور  بوق سي متط ث نف ا مبع ف      : هم نفس، وعواط وامن ال ر آ ا يثي ز االرواح، مم وس، وه ذيب النف ته
رة                           اب الممض م رة، وبالعت ك بالتأنيب م نهم، وصياغة ذل واآلهم وجب اذلهم وت الضمائر، وهو يعد دليل غضبه من تخ

  : اخرى، فيقول
   )٤٢٨("ْلَحنيَِّة، َعَجَز اْلُمَقوُِّم َوَأْعَضَل اْلُمَقوُِّمُأَقوُِّمُكْم ُغْدَوًة َوَتْرِجُعوَن إَليَّ َعِشيًَّة َآَظْهِر ا"

ذلك                    �اعتمد اإلمام  شير ب ال، وي  هذه المرة التشبيه التمثيلي، وسيلة لبيان حال اصحابه من المتقاعسين عن القت
  .إلى عدم صالحهم على الرغم من مواعظه ونصحه لهم

  : يادة في التوآيد والتأثير، معًا، فيقول المعنى، فالتكرار ز�ومن الخطبة نفسها يكرر اإلمام
ْنُكْم         " َشَرًة ِم ي َع َذ ِمنِّ دِّْرَهِم، َفأَخ دِّيَناِر ِبال ْرَف ال ْم َص اَرَفِني ِبُك َة َص َوِدْدُت َواِهللا َأنَّ ُمَعاِوَي َل

   )٤٢٩("َوأْعَطاِني َرُجًال ِمْنُهْم
ا فيه                  واردتين في النص بم ة ال شبيه والكناي ين الت اغم ب ة          وهذا التن باغ حيوي ببًا في اس ى، س ا من تكثيف للمعن م

ه،                  دم طاعتهم ل وايحاء واضحين على الصورة، ومن ثم، يؤثران في النفس أروع تأثير، فقد شبه اإلمام اصحابه في ع
  .فأراد ان يقلل من شأنهم، فكناهم بالدرهم، وآنى اصحاب معاوية بالدينار، ومقدار الدينار أآثر بكثير من الدرهم

  :  في عتاب وتقريع اصحابه، من خطبته في استنفار الناس إلى اهل الشام، قال�إلمامويستمر ا
   )٤٣٠("...َوَما أْنُتْم ِبُرْآٍن ُيَماُل ِبُكْم، َوال َزَواِفِر ِعٍز ُيْفَتَقُر ِإَلْيُكْم "

  .عفهم وذلتهمآالم ليس بالقليل عبر اإلمام فيه عن اصحابه، وهو يكرر المعنى ذاته، في عدم االتكال عليهم لض
امعيه                      �جاء اب س ذا يخلب الب ه ه ام من حال اصحابه، وآالم راه اإلم ا ي ر عم ر تعبي رة خي ا، معب  بالكناية هن

سه من                   ا في نف ويؤثر في نفوسهم تأثيرًا عميقًا، ومما حرى بأسلوب اإلمام ان يكون مثاليًا؛ هو االخالص في تصوير م
  .فكرة او عاطفة

  : �ومن الخطبة نفسها قال
ذُُّهوِل                     إَذ" ن ال َرٍة، َوِم ي َغْم ْوِت ِف َن اْلَم أنَُّكْم ِم ا َدَعْوُتُكْم إَلى ِجَهاِد َعُدوُِّآْم َداَرْت أْعُيُنُكْم، َآ

                                                 
  .٢٣٤/ ١: نهج البالغة) ٤٢٤(

  .الناقة الحلوب:  اللقاح(*)
  .٢/ ٢: نهج البالغة) ٤٢٥(
  .٢٢٨/ ٢: في ظالل نهج البالغة) ٤٢٦(
  .١٥٥: اويايليا الح: فن الخطابة) ٤٢٧(
  .١٨٨/ ١: نهج البالغة) ٤٢٨(
  .١٨٨/ ١: ن.م) ٤٢٩(
  .٨٣/ ١: ن. م) ٤٣٠(



   )٤٣١("ِفي َسْكَرِة ُيْرَتُج َعَلْيُكْم َحَواِري َفَتْعَمُهوَن، َفَكأنَّ ُقُلوَبُكْم َمأُلوَسٌة فَأْنُتْم الَتْعِقُلوَن
ام        آناية" دارت اعينكم " د اإلم صوير         � عن صفة عم ه ت رًا عن جزعهم واضطرابهم وفي تعمالها تعبي ى اس  إل

يلة في      �دقيق لما في نفوس اهل الكوفة من الخوف والجبن لمالقاة جيش معاوية، ومن ثم ، يأتي                غ، آوس شبيه البلي  بالت
ه       ا حولهم بقول راثهم لم دم اآت ان ع ذهول في سكرة          "�بي رة، ومن ال أنكم من الموت في غم ام    "آ دها جاء اإلم ، وبع

ا                  تعارة بنوعيه اني وهي االس ة   -بعنصر آخر من عناصر االداء البي صريحية والمكني ة         -الت يلتان في مخاطب ا وس  وهم
ة           �العقل من غير التجاء إلى االستمالة ومخاطبة العواطف وآأنه         دًال من العاطف ه  .  عمد إلى العقل للتأثير النفسي ب بقول

ه   �فقد قصد اإلمام بأن اصحابه اليعقلون امرًا واليهتدون إلى مراده، فقد استعمل           " يرتج عليكم حواري فتعمهون   "  عِم
  .للداللة على ان ذلك العمى طبع فيهم

ان     �ومن خطبة اخرى يذم فيها اإلمام      زوة النعم ه بغ  بعض من اصحابه المتقاعسين عن القتال، وذلك عند علم
  : بن بشير صاحب معاوية لعين التمر، اذ قال

ْضِو      َدَع" َل النِّ اَقلُتْم َتَثاُق رِّ، َوَتَث ل اَألَس َرَة اْلَجَم ْرُتْم َجْرَج َواِنُكْم َفَجْرَج ْصِر ِإْخ ى َن ْوُتُكْم إَل
   )٤٣٢("اَألْدَبِر

اء  صر       �ج ى ن اهم إل ا دع رتهم لم ن اصحابه وحي ردد صوت بعض م ن ت ر ع أداة للتعبي غ آ شبيه البلي  بالت
ذي اصيب في                         اخوانهم، بجرجرة الجمل المصاب وعبر ع       ل ال ل من االب ل الهزي دعوة بتثاق ك ال ة تل اقلهم في تلبي ن تث

ك  ي ذل امع ف ستطيع النهوض والج ال ي ره، ف غ -دب شبيه البلي درة - الت دم الق ضعف، وع يهم ال سب ال د ن ه العجز، فق  آل
ر من    و.  ان يحرك هممهم، فجاء آالمه مزيج من القوى الشعورية والقوى التعبيرية �والخذالن، محاوًال    د ورد الكثي ق

  .)٤٣٣( في تصوير حال بعض من اصحابه المتقاعسين عن القتال� في خطب اإلمام- البليغ -هذا التشبيه 
  :  بعد ليلة الهرير في عتاب وتقريع اصحابه ايضًا، قال�من آالم اخر له

دَ   إ" َنُكْم ُعْق لَّ ِدي ُد أْن َيُح ُه، َوُيِري ْم ُطُرَق َسنِّى َلُك شَّْيَطاَن ُي ِة  نَّ ال َيُكْم ِباْلَجَماَع َدًة، َوُيْعِط ًة ُعْق
ى               ا َعَل اْلُفْرَقَة، َفاْصِدُفوا َعْن َنَزَغاِتِه َوَنَفَثاِتِه، َواْقَبُلوا النَِّصيَحَة ِممَّْن أْهَداَها ِإَلْيُكْم، َواْعِقُلوَه

   )٤٣٤("أْنُفِسْكْم
دم طاعت          �اإلمام ا سيكون من ع ون من وساوس       يحاول هنا ان ينبه اصحابه إلى عاقبة م أنهم يجعل ه، وآ هم ل

ذا    �الشيطان ونفثاته طريق لحل عقد االسالم التي جاء بها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، فاالمام       شر في ه  لم ي
ل     -اصحابه-النص إلى وجوب طاعته على اصحابه، وانما جعل نصائحه هدية منه اليهم   ة تقب ا، الن الهدي يهم قبوله  فعل

  . باالستعارة هنا لتنبيه مدارآهم العقلية بالحض النفسي، وقد يحدث استجابة لديهم�فعلوا ذلك، فجاءوعليهم ان ي
ة             ًا التبع آالم اخر يحمل في طياته اللوم والعتب، حاثًا فيه اصحابه على القتال، وفيه ايضًا الم شديد ولوعة، ملقي

  :  اذ يقولعلى المحيطين به، من احدى خطبه، وفيها يصور حالته النفسية،
اِم        " َب الَّتْهَم وِني ُنَغ ًا، َوَجرَّْعُتُم ْدِري َغْيظ َحْنُتْم َص ًا، َوَش ي َقْيح ْم َقْلِب ْد َمْألُت اَتَلُكُم اُهللا َلَق َق

   )٤٣٥("أْنَفاسًا
ًا،                           اد ينفجر، وشحنوا صدره غيظ ى آ ًا حت ه قيح د مأل اصحابه قلب انها الصرخة المدوية في ضمير الزمن، فق

ا من اآلم                        فبث ما فيه شكو    ا فيه ات بم ذه النفث ه، وه ا في ح الكأس بم ى طف سم الزعاف حت ب، وتجرع ال ى تستعر باللهي
ن    ارة ع ر عب كوى وتفج رًا       ((وش سًا وفك عورًا وح سانية، ش نفس االن ع ال ة م ة األدبي ل العملي ن صور تفاع صورة م

  .)٤٣٦())وعاطفة
ارة          ن اث د م ا يري سب م ه ح ف خطب ي تكيي د ف ل تأآي ادٌّ بك ام ج حابه،   اإلم وس اص ي نف   ف

االت                         ى االنفع ان إل اطفي، وناظرت الحس الع ان ب ان متعلقت ا حالت أو الهاب عواطفهم في حالتي الترغيب والترهيب وهم
  .)٤٣٧(الوجدانية في النفس االنسانية 

                                                 
  .٨٣، ٨٢/  ١: نهج البالغة ) ٤٣١(
  .٩٠/  ١: ن.م) ٤٣٢(
  . ٢٠/ ٢ -١٨٩، ١٠٣، ٨٣/ ١: ن.م: ظ) ٤٣٣(
  .٢٣٥/ ١: نهج البالغة) ٤٣٤(
  .٧٠/ ١: ن.م) ٤٣٥(
  .١٦٤: في األدب والبيان) ٤٣٦(
  .٩٤: ي الصغيرمحمد حسين عل. د:مجاز القرآن : ظ) ٤٣٧(



ر عن اال               .. البالغة احيانًا تبدو    ((وعلينا أن نعي تمامًا بأن       ل في التعبي دة، ب ار جدي ار  التعتمد على ابتكار افك فك
ا        ي يعانونه ة الت سامعين، وتصبح الحال من خالل حالة نفسية وجدانية، واسلوب منطقي نفسي، تجعلها تنفذ إلى نفوس ال

سامع،                   . )٤٣٨())شبيهة بحالته  دًا لل منها ما جاء في شكوى اخرى اآثر المًا من سابقتها، وفيها تجد نفسية اإلمام واضحة ج
  : اذ قال

ي َواِهللا َألظنُّ أنَّ" ْن َوإنِّ رُّقُكْم َع اِطِلِهْم َوَتَف ى َب اِعِهْم َعَل ْنُكْم ِباْجِتَم ُيَداُلوَن ِم ْوَم َس ُؤالِء اْلَق  ه
ى                      َة إَل أَداِئِهُم األَماَن ِل، َوِب ي اْلَباِط اَمُهْم ِف اَعِتِهْم إَم قِّ َوَط ي اْلَح َحقُِّكْم، َوِبَمْعِصَيِتُكْم إَماَمُكْم ِف

اَنِتُكْم، َوِب   اِحِبِهْم َوِخَي ٍب      َص ى ُقْع َدُآْم َعَل ُت أَح و اْئَتَمْن َساِدُآْم، َفَل ْم َوَف ي ِبالِدِه َصالِحِهْم ِف
ْم                       ِدْلِني ِبِه ِئُموِني َفأْب ِئْمُتُهْم َوَس وِني َوَس ُتُهْم َوَملُّ ْد َمِلْل ي َق مَّ إنِّ َلَخِشْيُت أْن َيْذَهَب ِبِعالَقِتِه، الَّلُه

  .)٤٣٩(" ِمنِّيَخْيرًا ِمْنُهْم َوأْبِدْلُهْم ِبي َشّرًا
م               �عمد اإلمام  صاحبهم وأدائه تهم وطاعتهم ل اع آلم ي اجتم  إلى المقابلة بين حال اصحابه وحال خصومه، ف

  .االمانة واصالحهم لبالدهم، لذا فالنصر والقوة معهم وان آانوا على باطل فالباطل قوي بتظافر اعوانه
ه ض           �اما اإلمام  ه اال أن ه ومع ه       على الرغم من آون الحق لجنب رق اصحابه وعدم طاعتهم ل سبب تف . عيف، ب
  ... يدعو اهللا سبحانه وتعالى ان يبدله بخير منهم�ونظرًا لذلك نجد

  :  وهي في اصحابه ايضًا، اذ قال�شكوى اخرى من خطبة له
َضْيتُ                       "  ْوِت، َوأْغ ِن اْلَم ْم َع َضِنْنُت ِبِه ي، َف ُل َبْيِت يٌن إال أْه ي ُمِع ْيَس ِل ى   َفَنَظْرُت  َفإَذا َل  َعَل

   )٤٤٠("اْلَقَذى، َوَشِرْبُت َعَلى الشََّجى، َوَصَبْرُت َعَلى أْخِذ اْلَكَظِم، َوَعَلى أَمرَّ ِمْن َطْعِم اْلَعْلَقِم
ان     -" شربت على الشجى  "و" اغضيت على القذى  " تعارتان تمثيليت ه       - اس ذا النص ضمن خطبت ام به  جاء اإلم

ذى              االنفة الذآر، ليعبر بهما عن شدة صبره على س         ى الق ه بأغضائه عل ه من ه وحرمان ا اصعب ان يغمض       ((لبه حق وم
  .، وشربه على الشجى وهو ما يعترض الحلق فيمنع الشراب)٤٤١())الطرف على قذى في العين

ا بأحد عناصر األداء                      �وهكذا نجد    ر عنه م يعب رة ومن ث ولى الفك ذهن، اذ يت  يحول شعوره إلى صورة في ال
  : في ساحة الحرب اذ يقول�وهذا ما جاء عليه آالمه . االيحاء وأآثر رسوخًا في النفسالبياني، فتأتي الصورة عميقة 

يَّ                   إ" َوُن َعَل سَّْيِف أْه ْرَبٍة ِبال نَّ أْآَرَم اْلَمْوِت اْلَقْتُل، َوالَِّذي َنْفُس اْبِن أِبي َطاِلٍب ِبَيِدِه َألْلُف َض
   )٤٤٢("ِمْن ِميَتٍة َعَلى اْلِفَراِش

ر وجل، فالخطيب                  اإلمام يزين الموت   ه من غي دموا علي ه        (( في عيون جنده حتى يق دعو إلي ا ي د صدق م المعتق
  .)٤٤٣())تلتهب آلماته، وتستقر في القلوب عباراته؛ النها قبس من نفسه المشتعلة، وصورة من عواطفه المنفعلة

ي نفوسهم، اذ قال  بنص اخر يصور فيه حالته النفسية قاصدًا تشجيع اصحابه وبث الروح المعنوية ف         �آما جاء 
  :من خطبته اثناء مسيره إلى الشام

   )٤٤٤("َوَقْد أَرْدُت أْن أْقَطَع هِذِه النُّْطَفَة إَلى ِشْرِذَمٍة ِمْنُكْم ُمَوِطِنيَن َأْآَناَف َدْجَلَة"
 �لقد تآزرت عناصر االداء البياني في هذا النص من اجل التوضيح واالقناع باالفهام والمنطق، وتخير اإلمام                 

تعارة أي اتجاوز، واراد         " اقطع "�اللفظة المتينة المحكمة االداء في موضعها، فقد استعمل          ة "على وجه االس " بالنطف
ال في        �الماء القليل وهو نهر الفرات لذا يكون التعبير على ان ذلك امر هين، وعلى اصحابه                ان اليرتابوا من امر القت

  .ذلك الموضع
سية ت         ة النف د الوظيف اب                 وعلى هذا نج د وتعريض، وعت ال، ونق ى القت ام من حث عل اين في ظاهر آالم اإلم تب

ة     وه       ...وتقريع، وتشجيع، يضاف الى ذلك بث الروح المعنوي ا، اذ ين ا تتفق في جوهره خ، لكنه ى    �ال ا عل  في جميعه
ان                         د آ ذ برأيه،فق ام واالخ امعيه الجل طاعة اإلم ا في نفوس س رر     حالة واحدة، ترتكز على العاطفةالتي يبثه ام يق  اإلم

                                                 
  .١٣٩: ايليا الحاوي: فن الخطابة) ٤٣٨(
  ٦٥، ١/٦٤: نهج البالغة) ٤٣٩(
  .٦٧/ ١: نهج البالغة) ٤٤٠(
  .١/٦٧: ن.م) ٤٤١(
  .٢/ ٢: نهج البالغة ) ٤٤٢(
  .٢٦: الحوفي: فن الخطابة) ٤٤٣(
  .٩٨، ٩٧/ ١: نهج البالغة) ٤٤٤(



  .حقائق حتى يثير فيها المشاعر الحساسة، وآوامن النفوس تأثيرًا مرة، وإقناعًا مرة أخرى
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  : الوظيفة العقلية
لقتال والحرب والجهاد في   حججه وبراهينه لرفع االلتباس عن الناس، وللتحريض على ا�عرض اإلمام علي  

ل                              د جعل العق ه ق ذا أن ى ه ضالية، ومعن ه وحوافزه الن اع االخرين بدوافع سبيل اهللا، بأسلوب عقلي تعبيرًا عن ارادة اقن
ي في خطب الحرب                          ذا هو التوظيف العقل إطروحة بين يدي االدلة التي يريد تسخيرها بحٍق إلى الهدف المقصود، وه

  .�عند اإلمام 
ة        ((ن الوظيفة العقلية    وعلى هذا فأ   شبهة واقام ع ال  تعنى باالستدالل العقلي على ابطال الباطل وابراز الحق، ودف

  .)٤٤٥())الدليل 
ستطيع      ((أسلوب الخطابة العربية عامة تمتزج فيها االدلة التي تكفل باالقناع والتأثير معًا، وأن               غ ي الخطيب البلي

  .)٤٤٦())ة حججه او براعته باألقيسة والقضايا الظاهر منها والمضمران ينصر الحق آما يستطيع ان ينصر الباطل، بقو
 في خطب الحرب هو اثارة االنفعال في نفوس اصحابه، وذلك بعرض الحقائق بصورة رائعة               �أسلوب اإلمام   

ى العم              . آما ادرآها، وبهذا يجمع بين االفادة والتأثير       صميم عل ى درجة الت ل، وهدف اإلمام هو الوصول بالمستمعين إل
ى ارادة                                م تتحول إل ى احساسات ث ار إل ضله تتحول االفك ال والحرب، وبف دان القت دم في مي ى التق وتحفيز اصحابه عل

ا                     . )٤٤٧(وتصميم ذا م ارة مباشرة للعواطف، وه لذا نرى اإلمام يجنح إلى التعليل، وينحو نحو البراهين العقلية، دونما اث
  : في القتال بصفين وجاء آالمه بصيغة المناظرة والجدل، اذ قال وقد استبطأ اصحابه أذنه لهم �جاء في آالم له 

ْوِت         " ى اْلَم ُت إَل اِلي َأَدَخْل ا ُأَب َو اِهللا، َم ْوِت، َف َة اْلَم َك َآَراِهَي لُّ ذِل ْوُلُكْم َأُآ ا َق   أمَّ
   )٤٤٨("أْو َخَرَج اْلَمْوُت ِإَليَّ

ا      أّنه اليبالي، اتعّرض هو للموت أم جاءه المو        �اقسم اإلمام    ت ابتداء من غير ان يتعرض له، فكان المجاز هن
  .خير وسيلة لتوضيح ذلك األمر

  : فيقول- المناظرة والجدل العقليين -ويعود اإلمام مرة اخرى في الخطبة نفسها، وفي المعنى نفسه 
ةٌ               " ي َطاِئَف َق ِب ى         َفَو اِهللا َما َدَفْعُت اْلَحْرَب َيْومًا ِإال َوَأَنا َأْطَمُع َأْن َتْلَح ُشَو إَل ي َوَتْع ِدَي ِب  َفَتْهَت

   )٤٤٩("َضْوِئي، َوذِلَك َأَحبُّ ِإَليَّ ِمْن َأْن أْقُتَلَها َعَلى َظالِلَها، َوِإْن َآاَنْت َتُبوُء ِبآَثاِمَها
اإلمام هنا يوحي عقليًا بأن وراء اعالن الحرب واصطكاآها هدفًا إلى الهداية واالرشاد حتى يهتدي الناس بنور                  

ا، وحملت                علمه، وتس  ْت بأثمه ى ضالل، وإن رجع م عل اس وه ل الن ه من قت ير في ضوء نهجه، وهذا الهدف احب إلي
  .اوزارها، اال ترى ان الهدى احقُّ باالتباع من الباطل الذي يعود على المرء باآلثام؟؟

تهم، وبث ال         اء حماس ديهم، واذآ ـ   اإلمام القائد يحاول بث العزيمة في نفوس جنده، وتهوين الموت ل يهم ف ة ف  ((ثق
سمو الجزء الالحق            ل ي ى بعض ب ى بعضًا عل ه المعن أسلوب اإلمام  علي يبدو اآثر تماسكًا وتالحمًا بحيث اليتراآم في

  . )٤٥٠ ())فمعاني اإلمام متصاعدة... منه على الجزء السابق
  :�ماموهكذا سلك اإلمام الطريق نفسه في خطبته التي يستنفر فيها الناس إلى اهل الشام، قال اإل

ْوِفيُر                    َأيَُّها" ْم، َوَت ِصيَحُة َلُك يَّ َفالنَّ ْم َعَل ا َحقُُّك ٌق، َفأمَّ يِّ َح ْم َعَل ًا َولُك ْيُكْم َحق ي َعَل اُس ِإنَّ ِل  النَّ
ِة    َوَأمَّا َحقِّي َعَلْيُكْم    . َفْيِئُكْم َعَلْيُكْم، َوَتْعِليُمُكْم َآْيال َتْجَهُلوا َوَتْأِديُبُكْم َآْيَما َتْعَلُموا        اُء ِباْلَبْيَع َفاْلَوَف

   )٤٥١("َوالطَّاَعة ِحين آُمُرُآْم. َواإلَجاَبُة ِحيَن أْدُعوُآْم. َوالنَِّصيَحُة ِفي اْلَمْشَهِد َواْلَمِغيِب
اإلمام هنا يعتمد على مخاطبة العقل من غير ان يلجأ إلى مخاطبة العاطفة، فهو يتوسل العقل والمنطق الواضح       

                                                 
  .٣٨٥: الصورة الفنية في المثل القرآني) ٤٤٥(
  .١٦٧: األدب وفنونه) ٤٤٦(
  ٣٥٣" : M. Labbe ci ovincent: نظرية االنواع األدبية: ظ) ٤٤٧(
  .١٠٤/ ١: نهج البالغة) ٤٤٨(
  .١٠٤/ ١: نهج البالغة) ٤٤٩(
  .١٥٠، ١٤٩: ايليا الحاوي: فن الخطابة) ٤٥٠(
  .٨٤/ ١: نهج البالغة) ٤٥١(



الم ام. المع دو اإلم ى  ويب ه إل ول حديث ا يح ي   (( هن ة ف ة ورغب وح وواقعي ي وض ول ف ب العق ري يخاط ديث فك ح
ى                . ، فاالمام يوضح ألصحابه مالهم عليه، وما عليهم له        )٤٥٢())االقناع ثهم عل ولهم ويح ك عق ه ذل د ينب ذآيرهم ق يحاول ت

  .تأجيج هممهم للقتال
  : المحاججة عقلية أخرى جاء بها اإلمام من خطبته في ساحة الحرب، اذ ق

   )٤٥٣("إنَّ اْلَمْوَت َطاِلٌب َحِثيٌث الَيُفوُتُه اْلُمِقيُم َوالُيْعِجُزُه اْلَهاِرُب"
  : ومن الخطبة نفسها والمعنى أيضًا، قال

   )٤٥٤("َوِإنَّ اْلَفارَّ َلَغْيُر َمِزيٍد ِفي ُعُمِرِه َوال َمْحُجوٍز َبْيَنُه َوَبْيَن َيْوِمِه"
أن الموت       في النص األول نهض التشبيه البلي      ول   -غ بالصورة آي يوضح ب  آالطالب الحثيث نحو    - وهو معق

يس آل من أراد الموت             ه، ول ر من ستطيع ان يف ارب الي ه، فاله الشيء، واليمكن ألي انسان ان يهرب منه ان حان اجل
ار من أرض ا                      اعس الف ان المتق ة  حصل عليه، ويكرر اإلمام المعنى نفسه في النص الثاني، بطريقة أخرى فالجب لمعرآ

  .غير مزيد في عمره بفراره
دعهم يبصرونها                    ونهم، وي ام عي اإلمام هنا يحاول ان يكون اقرب إلى وجدان سامعيه فيعرض افكاره صورًا ام
ى                دل عل ري، فهي ت ؤثرة بواسطة االسلوب التعبي ة، فهي م ام الحربي ذا ترتكز خطب اإلم بقدر ما يفهمونها، وعلى ه

ة، و         سر وسهولة ودق غ             معانيها في ي ا يعرف عن الخطيب البلي ًا آم ذهن والقلب مع ى ال ذ إل ة     ((تنف دار اللغ من جعل اق
  .)٤٥٥())وتصاريف الكالم مواتية ألقدار السامعين ومقتضيات الحال

  :  عند خروجه لقتال أهل البصرة في موقعة الجمل، قال�من خطبة أخرى لإلمام
   )٤٥٦("ْن َجْنِبِهَفَألْنُقَبنَّ اْلَباِطَل َحّتى َيْخُرَج اْلَحقُّ ِم"

ه       ار الحق، بحال من ينقب الباطل ليظهر الحق          �استعارة تمثيلية جاء بها اإلمام آوسيلة لتشبيه حال  في اظه
  . منه

ه أن                   ا الشك في بيل الحق، ومم ان ينفعل ويغضب في س ة، فك م    ((لقد انتهج اإلمام الواقعي اجحون ه اء الن الخطب
  .)٤٥٧()) العقول ليوقظونهاالذين يتجهون إلى المشاعر يثيرونها والى

ده                      ا اعتم ذا م ال، وه -�صوت اإلمام هو صوت العقل المتزن، الذي يفصل فيما التبس من أمور في ميدان القت
  :  في عتاب اصحابه وتقريعهم، قال� فضًال عن قوة الشعور، وجمال التعبير، قال -العنصر العقلي

   )٤٥٨("ٍج ِمْن َنِبيِّ، َوِإنِّي َلَعَلى اْلطَِّريِق اْلَواِضِح أْلُقُطُه َلْقَطًاَوِإنِّي َلَعَلى َبيَِّنٍة ِمْن َربِّي، َوِمْنَها"
ام           " الطريق الواضح " ى اإلم د آن اللفظ      �آناية عن الحق، فهو المنهاج المستقيم، وق اج ب ذا المنه  عن اتباعه ه

ز         وهو األخذ فكأنما اإلمام القائد يلتقط الحق من بين طرق الشر المختلفة، فهو يستخ              ين األضاليل، ويمي رج الهدى من ب
  .الحق من االباطيل

سبل                           ى األخذ ب ة ال دعو اصحابه في آل خطب و ي خطب اإلمام الحربية، مرآة لعقله، وخلقه، وطريقة تفكيره فه
  .العقل والتأمل

  :  بصيغة الفخر بهم، قال� من آالم له يوم صفين، وجاء آالمه �منها يصف اإلمام اصحاب رسول اهللا 
ا                     َوَل" ا، َم ا َوأْعَماَمَن ا َوإْخَواَنَن ا َوَأْبَناَءَن ُل آَباَءَن َقْد ُآنَّا َمَع َرُسوِل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوآِلِه، َنْقُت

ي             ّدًا ِف ِم َوِج َضِض األَل ى َم ْبرًا َعَل ِم َوَص ى الَّلَق ِضّيًا َعَل ْسِليمًا، َوُم ًا َوَت َك إال إيَمان ُدَنا َذِل َيزِي
   )٤٥٩("َعُدوِِّجَهاِد اْل

ى            �صحابة الرسول  م عل  آانوا في سبيل الحق يقتلون اباءهم وابناءهم واخوانهم واعمامهم، وبأمر الرسول وه

                                                 
  .١٦٧: األدب وفنونه) ٤٥٢(
  .٢/ ٢: نهج البالغة) ٤٥٣(
  .٤/ ٢: ن.م) ٤٥٤(
  .٢٠٣: ند العربالتفكير البالغي ع) ٤٥٥(
  .٨١/ ١: نهج البالغة) ٤٥٦(
  .١٣١: الحوفي: فن الخطابة) ٤٥٧(
  .١٨٩/ ١: نهج البالغة) ٤٥٨(
  .١٠٥، ١٠٤/ ١: ن.م) ٤٥٩(



اع                         .. يقين من دينهم وراحة من ضميرهم      ه االقن ام من صد اإلم ي، ق ذا الكالم مجاز عقل ال، وفي ه ى القت وذلك حث عل
  . بالقيم والمثل آّلها التي آمن بها المسلمون السابقونوالتأثير لينقل اصحابه من موقف إلى آخر، ويذآرهم

ائق                    اعمق الحق خطب نهج البالغة عامة، تبين قدرة اإلمام على جالء المعاني والكشف عن الحجة، وااليحاء ب
أ   ((فضال عن قوة ادراآه      ا والت ثير تلك القوة التي بها يعرف االنسان ويفكر ويعلل ويستنبط، وهذه القوة تحتاج في ثقافته

سامعين                        راء وال ين الق وة تمك ذه الق سبة له ة بالن ى المطابق فيها إلى الحقائق الصحيحة المعقولة بالبراهين الصادقة، ومعن
  .)٤٦٠())من إدراك المعاني وفهمها واالقتناع بها، وهي القوة التي تغلب على رجال العلم والفلسفة والسياسة

ام د اإلم دا واضح ا�تأآي ة ب ة العقلي ى الوظيف الم عل ه. لمع ة ل ن خطب اء �فم روان، وج ل النه ي تخويف اه  ف
  : بصيغة التهديد واالنذار، اذ قال

َرْفُت              " ى َص ِذيَن، َحّت اِلِفيَن اْلُمَناِب اَء اْلُمَخ يَّ ِإَب أَبْيُتْم َعَل ِة َف ِذِه اْلُحُكوَم ْن ه َوَقْد ُآْنُت َنَهْيُتُكْم َع
   )٤٦١("ِخفَّاُء اْلَهاِم، ُسَفَهاُء اَألْحالِمَرأِيي ِإَلى َهَواُآْم، َوأْنُتْم َمَعاِشُر َأ

آناية عن ضعف عقولهم وقلة مدارآهم، فاالمام يخاطب العقل بقدر ما يخاطب القلب، من خالل                " اخفاء الهام "
ن اهل   ام م م تحرك ارادة من يخاطب اإلم ة، ومن ث ن ازر العاطف شد م ا ان ت ة هن د اراد من الكناي ى، فق راز المعن اب

ه،       النهروان؛ وه  ا انفعل ب م من نهاهم عن اجابة اهل الشام في طلب التحكيم، فاالمام يترسم التقرير والتعبير المباشر لم
اول            �فهو يبرز ما يريد في خطبه        م يتن سانية والحوادث ومن ث يم االن ائع والق  ويهدف فيها الكشف عن شكل من الوق

يهم  اخالقيات اصحابه، فمن واجبه آقائد ان يستحث االرادة في جي     ة ف ى    ((وألن . شه ويستثير العزيم ين المؤسس عل اليق
ة                 ...العقل واالدراك يبقى ثابتًا دون تحول        و باسم الحقيق ل، فه ام سلطان العق بيل الطاعة ام ًا س وهكذا يلتزم المرء دائم

  .)٤٦٢())والعدل والخير يعمل
ه    � اإلمام، الرصد العقلي أو أثارته وهذا ما آان يفعله)٤٦٣(ان من اهم الخصائص العقلية   ى ينب  مع اصحابه حت

  .مدارآهم، ومن ثم يكونوا مستقلي االرادة واالعتبار والنظر
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٢٢، ٢١: االسلوب) ٤٦٠(
  .٨٧/ ١: نهج البالغة) ٤٦١(
  .٣٧٥: نظرية االنواع األدبية) ٤٦٢(
  .١٠٣: محمد حسين علي الصغير. د: مجاز القرآن: ظ) ٤٦٣(
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  الوظيفة الدينية 
ى             ان �الدين هو اعمق عاطفة في نفس االنسان، ويرى اإلمام           ه إل ستثمر خطب ه ان ي  واجبه الشرعي يحتم علي

دين،     -الحرب -اصحابه لتوجيههم  إلى التمسك بالدين، ولن تشغله الحرب عن هذا الواجب، بل انها     ائم ال ى دع  هي اول
ولذلك حفلت خطب الحرب عنده باالشارات إلى بعض االحكام الدينية التي يحتاج إليها المسلم في السلم، والحرب على                  

  .اءالسو
المعروف والنهي عن                     الوظيفة الدينية في خطب الحرب عند اإلمام تؤآد السنن والمستحبات ومجاالت األمر ب
ة                                ة وتربوي ة في أطر اخالقي ا وظائف ديني ة، وآله نفس واألم ا يصلح شأن ال دعاء بم سلمين، وال المنكر، والنصح للم

ام        وشرعية، تستقي من تعليمات الدين االسالمي الحنيف باعتباره    ي امدت خطب اإلم د الت رز الرواف وب  �من اب  وقل
ام                    الناس تتأثر بهذا المنهج، النها تصلهم بالخالق سبحانه وتعالى وتبصرهم بما ينفعهم في الدنيا واالخرة، وقد برع اإلم
از   شبيه والمج الوان من الت ا ب ائق، وجمّله د عرضها باسلوب ش ة، فق ه الحربي ة ضمن خطب ور الديني ي عرض االم ف

  .الستعارة والكناية، بال تكلف وال تعسفوا
وجههم                      م ي ر، ومن ث ق الخي اعتمد اإلمام القائد على اثارة عاطفة اصحابه، ليحبب اليهم طريق الحق، وهو طري

اهللا        ((إلى تقوى اهللا وخشيته فقد آان        ًا ب اس تعلق زهد اإلمام قائم على ايمان حي باهللا وتقوى صحيحة له، فانه من اشد الن
  .)٤٦٤()) الناس تأمًال بصفائه وعجائب مصنوعاتهومن اآثر

ة واالحاديث                       �وترتكز خطبه    ات القرآني ورد في خطب الحرب مضمنًا اآلي ذة، في  على التعاليم االسالمية الف
  .النبوية مبينًا المعاني الدينية التي تساعده على اضرام نار الحماسة في صدور اصحابه للذود عن الدين ونشر لوائه

  :  بظاهرتين بارزتين، سوف يؤآد البحث عليهما وهما�ظيفة الدينية عند اإلمام وتتجلى الو
  .ظاهرة الدعاء -١
  .ظاهرة الحث على الجهاد -٢
  

  . ظاهرة الدعاء-١
ل                        ر، ب زع الظف وب، والتنت صر، والتهدي القل فألنه يستمد بها الحول والطول من اهللا، فالقوة وحدها التحقق الن

ذا                 يضاف إلى ذلك االطئمنان هللا ع      ا، وهك ي االمور وجزئيه ه في آّل تعانة ب ز وجل، وطلب النصرة منه، وحصر االس
انِ                  [صنع اإلمام عمًال بقوله تعالى       دَّاِع ِإَذا َدَع َوَة ال ُب َدْع ٌب ُأِجي ِإنِّي َقِري ي َف اِدي َعنِّ رة  (]َوِإَذا َسَأَلَك ِعَب واهللا ) ١٨٦-البق

 وحده، ولوال الدعاء لم يعبأ اهللا بالناس آما نص القرآن على ذلك في  اقرب لإلنسان من حبل الوريد، فلينزل مقاصده به    
الى ه تع   :قول

ا [ وُن ِلَزاًم َسْوَف َيُك ذَّْبُتْم َف ْد َآ اُؤُآْم َفَق ْوَال ُدَع ي َل ْم َربِّ ؤُا ِبُك ا َيْعب ْل َم ان (]ُق ذا المضمار ) ٧٧-الفرق دأ به ده مبت ذا نج له
  :�ومتدرجًا، قال 

  . وُذ ِبَك ِمْن َوْعَثاِء اْلسََّفِر، َوآآَبِة اْلُمْنَقَلِب َوُسوِء اْلَمْنَظِر ِفي اَألْهِل َواْلَماِلالَّلُهمَّ إنِّي أُع"
الَّلُهمَّ َأْنَت الصَّاِحُب ِفي السََّفِر َوأْنَت اْلَخِليَفُة ِفي اَألْهِل َوالَيْجَمُعُهما َغْيُرَك، َألنَّ اْلُمْسَتْخَلَف        

   )٤٦٥(" َواْلُمْسَتْصَحُب َالَيُكوُن ُمْسَتْخَلفًاَالَيُكوُن ُمْسَتْصَحبًا
                                                 

  .٣٥٢/ ١: األدب العربيالموجز في ) ٤٦٤(
  .٩٦/ ١: نهج البالغة) ٤٦٥(



ه  . هو دعاء دعا به اإلمام عندما وضع رجله في الرآاب، لكي يلتقي مع اهل الشام بصفين                ئن   �جاء آالم  ُمطّم
م، صورة               . لمن هم معه في المسير إلى الحرب        ضًال عن مصاحبته له تهم في األهل ف اري عز وجل هو خليف ألن الب

  . اإلمام لشد أزر اصحابه، حتى يقدموا بكل شجاعة على ماهم عازمون عليهرائعة جاء بها
  :  إلى الشام، خطب بها وهو بالنخيلة خارجًا من الكوفة إلى صفين، قال�ومن خطبة اخرى عند مسيره

، َواْلَحْمُد ِلّلِه َغْيَر َمْفُقوِد     اْلَحْمُد ِلّلِه ُآلََّما َوَقَب َلْيٌل َوَغَسَق، َواْلَحْمُد ِلّلِه ُآلََّما الَح َنْجٌم َوَخَفقَ           "
   )٤٦٦("اإلْنَعاِم َوال ُمَكاَفا اِإلْفَضاِل

 بهذا الدعاء لينبه به اصحابه بأن عليهم ان يحمدوا اهللا على عاقبة آل أمر، ايا آانت تلك العاقبة فقد جاء   �جاء  
أي ظهر  " الح نجم وخفق "ثم جاء بـ أي دخل واشتدت ظلمته، ومن      "آلما وقب ليل وغسق   "اإلمام بصور متقابلة بقوله     

  .وعلى اصحابه ان يدرآوا ذلك الحال. فاالمام يحمد اهللا سبحانه وتعالى على آل شيء...وغاب
  :  لما عزم على لقاء القوم بصفين اذ ابتهل إلى اهللا عز وجّل، فقال�ومن آالم أخر له 

رًى        اّللُهمَّ َربَّ السَّْقِف اْلَمْرُفوِع، َواْلَجوِّ اْلَمْكفُ     " وِف، الَِّذي َجَعْلَتُه َمِغيضًا ِللَّْيِل َوالنََّهاِر، َوَمْج
ِر  شَّْمِس َواْلَقَم قِّ .... ِلل دِّْدَنا ِلْلَح َي َوَس ا اْلَبْغ ُدوَِّنا َفَجنِّْبَن ى َع ا َعَل ْرَتُهْم . إْن أْظَهْرَتَن َوإْن أْظَه

   )٤٦٧("ْتَنِةَعَلْيَنا َفاْرُزْقَنا الشََّهاَدَة َواْعِصْمَنا ِمَن اْلِف
ه ان                 �دعاء صريح عن نوايا اإلمام     دعو رب د ذاك ي ا النصر وعن الين ام الى احد ح  فأنه يدعو اهللا سبحانه وتع

شهادة او                                   رب ال ه ال دعو ان يرزق و ي ه فه دو علي اني أي اذا اظهر الع سدد خطاه للحق، والحال الث يتجنب البغي وان ي
ة     وم         . العصمة من الفتن ا يق ام هن دعاء اإلم ات            با((ف ات بقالب حسي، وتجسيد العقلي راز المعنوي دور االيضاحي في اب ل

  .)٤٦٨())فجاءت الصور حسية دائبة بالحرآة، ومادية اليتخطاها االدراك...بأطار مدرك، وقد اعتمد الظواهر الكونية
س             �ومن آالم له     ب  وقد سمع قومًا من اصحابه يسبون اهل الشام ايام حربهم بصفين، فطلب منهم الكف عن ال

  : وعلمهم الدعاء اآلتي ادبًا وتوجهًا، فقال
الَّلُهمَّ اْحِقْن ِدَماَءَنا َوِدَماَءُهْم، َوأْصِلْح َذاَت َبْيِنَنا َوَبْيِنِهْم، َواْهِدِهْم ِمْن َضالَلِتِهْم َحّتى َيْعِرَف       "

  .)٤٦٩("اْلَحقَّ َمْن َجِهَلُه َوَيْرَعِوَي َعِن اْلَغيِّ َواْلُعْدَواِن َمْن َلِهَج ِبِه
ة                      وب صنع الغيث في الترب صنع في القل ه ت دعاء اإلمام هنا يحمل قيمًا انسانية باقية تصلح لكل عصر، فكلمات

ه خصومهم                          . )٤٧٠(الكريمة ذي اصبحوا علي د الضالل ال دعو بالهدى بع ان ي دعو اصحابه ب ام العظيم ي وان . خلق اإلم
  .يعرفوا طريق الحق بعد ان لهجوا بطريق الغي والعدوان

  :  من خطبة له بعد التحكيم، اذ قال�ء اخر دعا به اإلمام دعا
َدُه                   " َه إال اُهللا َوْح َهُد أْن ال إل اْلَحُمُد ِلّلِه َوإْن أَتى الدَّْهُر ِباْلَخْطِب اْلَفاِدِح َواْلَحَدِث اْلَجِليِل، َوأْش

   )٤٧١("ُسوُلُه َصلَّى اُهللا َعَلْيِه وآِلِهال َشِريَك َلُه َلْيَس َمَعُه إلٌه َغْيُرُه َوأنَّ ُمَحمَّدًا َعْبُدُه َوَر
ه                               ؤول الي ا ت سان آل م د االن ا، أن يحم دة منه ًا ع دعاء اإلمام هذا، يدعو السامع إلى ان يتعظ منه ويأخذ دروس

ام              �االمور واالشياء من عواقب، ايًا آانت نهايتها، نجد        ه اإلم يم فنعت  يحمد اهللا سبحانه وتعالى، عما جرى نتيجة التحك
ه ولكن        "الخطب الفادح والحدث الجليل   "بـ ًا علي " ال رأي لمن اليطاع  "، فكل ما حدث لم يرتضيه اإلمام ولم يكن موافق

ول                      �وبعد أن حمد اهللا على ما جرى يكمل        ه، وهو ق ي االسالم علي ا بن ى م شهادة، وهي اول ه بال ه اال اهللا     (( خطبت ال ال
ذا    ))�وحده الشريك له وان محمدًا عبده ورسوله       دما                    ، وه ام وعن ان في نفس اإلم ة عن عدم تزعزع االيم ول دالل الق

  . امام اصحابه اراد تذآيرهم بأحد ارآان االسالم الخمسة وهو ترديد الشهادة�ذآره
ام اء اإلم ا دع اء به ي ج ة الت صيغة الثاني ا ال الى، �ام بحانه وتع اهللا س تعانة ب  ضمن خطب الحرب، هي االس

 في اصحابه بسبب تقاعسهم  �ه تلك بصيغة النقد والتعريض، آما ورد في خطبته والتوجه إليه بالشكوى وجاءت ادعيت    
  : عن القتال، اذ قال

                                                 
  .٩٧/ ١: نهج البالغة) ٤٦٦(
  .٨٤، ٨٣/ ٢: نهج البالغة) ٤٦٧(
  .٣٨٥: الصورة الفنية في المثل القرآني) ٤٦٨(
  .١٨٦، ١٨٥/ ٢: نهج البالغة) ٤٦٩(
  .١٦١: الحوفي: فن الخطابة: ظ) ٤٧٠(
  .٨٥، ٨٤/ ١: نهج البالغة) ٤٧١(



ّرًا                   " ي َش ِدْلُهْم ِب ْنُهْم َوَأْب رًا ِم الَّلُهمَّ إنِّي َقْد َمِلْلُتُهْم َوَملُّوِني َوَسِئْمُتُهْم َوَسِئُموِني َفَأْبِدْلِني ِبِهْم َخْي
   )٤٧٢("وَبُهْم َآَما ُيَماُث اْلِمْلُح ِفي اْلَماِءِمنِّي، الَّلُهمَّ ُمْث ُقُل

اء،              �يدعو اإلمام  ح في الم ا المل ب، آم  ربه ألن يسلط على اصحابه الهموم واالحزان فكالهما يؤثران في القل
  .فكأن التشبيه التمثيلي هنا خير معين في ايصال الصورة التي ارادها اإلمام

  : ، قال في طلحة والزبير�دعاء اخر من آالم له
ْم                  "  َدا، َوال ُتْحِك ا َعَق ْل َم الَّلُهمَّ إّنُهَما َقَطَعاِني َوَظَلَماِني، َوَنَكَثا َبْيَعِتي، َوأَلبَّا النَّاَس َعَليَّ َفاْحُل

   )٤٧٣("َلُهَما َما أْبَرَما، َوأِرهَما اْلَمَساَء َة ِفيَما َأمَّال َوَعِمال
رغم            ى ال ا اوًال عل صد ذآر               يورد اإلمام الشكوى منهم ام ق ا يجري، اال ان اإلم الى بم م اهللا سبحانه وتع من عل

ه، وان                دا من امر علي ا عق افعالهما امام اصحابه حتى يزداد يقينهم بما يحدث، ومن ثم يطلب ويدعو من اهللا ان يحلل م
  .اليتم لهما ما ارادا من امر وان يجعل عاقبة ما اّمال عليه وعمال هو السوء

ى                    يد �قول أخر لإلمام     ه االستنصار عل ا االل دعو فيه عو فيه سبحانه وتعالى وهو عبارة عن شكوى اخرى ي
  : قريش من احدى خطبه، اذ قال

يَم     " غَُّروا َعِظ ي، َوَص وا َرِحِم إنَُّهْم َقَطُع اَنُهْم، َف ْن َأَع َرْيٍش َوَم ى ُق َتِعيُنَك َعَل ي أْس مَّ إنِّ الَّلُه
اَزعَ     ي                      َمْنِزَلِتي، َوأْجَمُعوا َعَلى ُمَن َذُه َوِف قِّ أْن َتْأُخ ي اْلَح اُلوا إال أنَّ ِف ّم َق ي، ُث َو ِل رًا ُه ِتي أْم

   )٤٧٤("اْلَحقِّ أْن َتْتُرَآُه
ام         د استعان اإلم ى اهل    �وردت االستعانة باهللا سبحانه وتعالى في النص اعاله صريحة وواضحة، فق اهللا عل  ب

تعارة  نهضت  وقد رحمه قطعوا النهم العون، طلب سبب اإلمام وضح وقد ،قريش ا  االس ل  هن صورة،  بتهوي رحم  ألن ال  ال
  .ايالمًا أشد القطع فكان الصلة، على المحافظة يستدعي

  .� اإلمام خطب ارتكزت هذا وعلى .)٤٧٥(معبرًا يكون أن يشترط ما بقدر نافعًا، يكون ان األدب في اليشترط

  الجهاد على الحث ظاهرة -٢
ى  الحث  مجال في برزت فقد الدعاء، في االثر بارزة الدينية الوظيفة بدت وآما اد،  عل دعوة  الجه ه،  وال و  الي  �فه

  :�يحّض عليه ويدعو الناس له، ويحببه الىنفوسهم، اال ترى قوله 
َوى،                      " اُس التَّْق َو ِلَب ِه، َوُه ِة أْوِلَياِئ ُه اُهللا ِلَخاصَّ ِة َفَتَح َواِب اْلَجنَّ  أمَّا َبْعُد َفِإنَّ اْلِجَهاَد َباٌب ِمْن َأْب

ْمَلَه   ذُّلِّ َوَش ْوَب ال َسُه اُهللا َث ُه اْلَب ًة َعْن ُه َرْغَب ْن َتَرَآ ُة، َفَم ُه اْلَوِثيَق ِصيَنُة، َوُجنَُّت َوِدْرُع اِهللا اْلَح
   )٤٧٦("اْلَبالِء

ه       �آالم صريح وبّين عن فضل الجهاد في الحياة الدنيا واألخرة، فقد استمد         ا يضيء ب دين، م  من اشعاعات ال
  .)٤٧٧(ر بالمعاني السامية التي تمأل قلبه، وتثقف افكاره، وهي مقتبسة من القرآن الكريمآالمه، فهو زاخ

ال          �آسا اإلمام    ة، وق ة بياني وى   " آالمه باجمل حل اس التق اد هو     " درع اهللا الحصينة  "و" لب غ، فالجه شبيه بلي ت
  .التقوى نفسها

ى       يعمد في�مرجع افكار اإلمام القائد، التقوى والواجب معًا، ونجده      م إل ى الترغيب ومن ث  الخطبة الواحدة إل
ال                    د صدى، اذ ق نفس وأعمق وابع سها    �الترهيب، ويبدو ان اإلمام يجد في الترهيب اآثر تأثيرًا في ال ة نف  من الخطب

بالء         -الجهاد-فمن ترآه   " ان        " رغبة عنه البسه اهللا ثوب الذل، وشمله ال آزرت عناصر البي د ت ة   -، وق تعارة والكناي  -االس
سعى         ((وهنا اإلمام   . الكالم اعمق أثرًا في نفوس سامعيه     لتجعل   ا ي در م لم يكن يحاول ان يفهم المقاتلين معنى التقوى، بق

سلبية، من                    وا من طور ال ى ينتقل الستثارة تلك العاطفة، مصورًا لهم الجنة وعذاب النار، وذل القاعدين عن الجهاد، حت

                                                 
  .٦٥/ ١.: ن. م) ٤٧٢(
  .٢١/ ٢ .:ن.م) ٤٧٣(
  .٢٠٢/ ٢:ابن ابي الحديد : شرح نهج البالغة : ، وظ٨٥/ ٢:نهج البالغة ) ٤٧٤(
  .٢٢٩: العمل األدبي: ظ) ٤٧٥(
  .٦٧/  ١: نهج البالغة) ٤٧٦(
  .١٦٧: عمر رضا: األدب العربي في الجاهلية واالسالم: ظ) ٤٧٧(



  . )٤٧٨())طاعةالخمول والعصيان والشغب إلى الجهاد والصبر وال
 لما عزم على � إلى الجهاد وشحذ همم اصحابه ويظهر قيمته بالنسبة للدين اذ قال من آالم له    �ويعود اإلمام   

  : لقاء القوم بصفين
ْم َواْلَجنَّ                       " اُر َوَراَءُآ اِظ، اْلَع ِل اْلِحَف ْن َأْه اِئِق ِم ُزوِل اْلَحَق َد ُن ائُر ِعْن ُة  أْيَن اْلَماِنُع ِللذَِّماِر َواْلَغ

   )٤٧٩("َأَماَمُكْم 
ه وعشيرته              ه   . يحاول اإلمام ان يثير همم اصحابه للدفاع آل عن اهل ائق     "وقول زول الحق د ن أي المصائب   " عن

سلم                     امهم، ومطمع آل م ة أم م والجن ار وراءه أن الع ذآرهم ب م، ويحاول ان ي العظيمات التي التدفع اال بعازمات الهم
  .الجنة حتمًا

  : م فيها اصحابه على الجهاد قالومن خطبة اخرى يحث اإلما
َبَقُه،    " اَزُعوا َس ُدوٍد ِلَتَتَن ْضَماٍر َمْح ي ِم ْم ِف َرُه َوُمْمِهُلُك وِرثكْم أْم ْكَرُه، َوُم ْسَتْأِديُكْم ُش َواُهللا ُم

   )٤٨٠("..َفُشدُّوا ُعَقَد اْلَمآِزِر
ورثكم أرضه،        يبدو اإلمام في هذا النص يدعو اصحابه اوال إلى شكر اهللا سبحانه وتعالى، أل              نه في اخر االمر ي

ه         ه بقول م في مضمار    "ولكن لمن يرث ارضه سبحانه وتعالى؟ يرثها عباده الصالحين، ويعود اإلمام فيكمل آالم ممهلك
اده                           "محدود لتتنازعوا سبقه   ى عب ا اهللا إل ة اعطاه ا هي اال مهل اة م أن الحي ، اذن فعلى آل من اصحابه ان يكون متيقنًا ب

ا   وا فيه ي يعمل سلم      آ اة الم ل حي ي جع ة ف يلة بين ا وس تعارة هن اءت االس ل وج دودة باالج اتهم مح الحًا، إذ أن وحي ص
  .ليتنافسوا في سباقه، والميدان هنا هي الحرب فالجهاد هو مضمار السباق. )٤٨١(آالمضمار

  .يرتفع اإلمام إلى قمة النصح، النها صادرة عن عقيدة معتمدة على الصدق والحق معًا
د                         وسيلة أخرى ي   ه للخواج وق ل، من آالم قال صحابة االوائ ذآر ال ك ب اد وذل حث فيها اإلمام اصحابه على الجه

  :�خرج إلى معسكرهم وهم مقيمون على انكار الحكومة، فقال
اءِ           " اِء َواألْبَن ى اآلَب ُدوُر َعَل َل َلَي ِه َوإنَّ اْلَقْت ِه َوآِل لَّى اُهللا َعَلْي وِل اِهللا َص َع َرُس ا َم ْد ُآنَّ  َفَلَق

قِّ،                     ى اْلَح ِضّيًا َعَل ًا، َوُم دٍَّة إال إَيمان ِصيَبٍة َوِش لِّ ُم ى ُآ ْزَداُد َعَل ا َن اِت، َفَم َواإلْخَواِن َواْلَقَراَب
   )٤٨٢("َوَتْسِليمًا ِلْألْمِر، َوَصْبرًا َعَلى َمَضِض اْلِجَراِح

  : لومن ثم يكمل اإلمام آالمه ويوضح سبب القتال الذي يدور في تلك الفترة، اذ قا
اِج                          " ِغ واإلْعِوَج َن الزَّْي ِه ِم َل ِفي ا َدَخ ى َم الِم َعَل ي اإلْس ا ِف ُل إْخَواَنَن َبْحَنا ُنَقاِت َولِكنَّا إنََّما أْص

   )٤٨٣("َوالشُّْبَهِة َوالتَّْأِويِل
بقهم ف           �آانت المقابلة هنا خير رافد للوظيفة الدينية فاالمام          ي  يحاول ان يثير عزيمة اصحابه بتذآيرهم بمن س

 اما اليوم   -فقد آانوا يقتلون اقرب الناس اليهم من اباء وابناء واقارب، وما يزيدهم ذلك االمر اال ايمانًا وتسليما                -االسالم  
ه واالعوجاج              م علي ذي ه غ ال ا اشد من       ..فما نحن عليه من قتال ألخواننا في االسالم بسبب الزي ة، وفعله ا هي االفتن فم

  .القتل
ة، فهو                           بالحث �واليكتفي اإلمام    ى الجن دًا إل اره قائ اد بأعتب ان فضل الجه ك بي ى ذل  على الجهاد بل يضيف إل

  : يخاطب المقاتلين بساحة الحرب بقوله 
   )٤٨٤("الرَّاِئُح إَلى اِهللا َآالظَّْمآَن َيِرُد اْلَماَء، اْلَجنَُّة َتْحَت أْطَراِف اْلَعَواِلي"

ي، وال      ك       هناك انتفاع من المضمون الفكري للنص القرآن ى ذل ا سبق، واشرنا إل وي، آم واستعمال  . حديث النب
ر       ة ايحاء اآث ه الحربي ين الطرفين، جعل           . اإلمام لهذا النص ليمنح خطب وة في االشتراك ب نح الق ا ليم شبيه هن وجاء الت

المعنى اء ب ى االيح درة عل ر ق دو اآث ة تحت اطراف . الكالم يب دين، فالجن أ المجاه روي ظم الى ي بحانه وتع أن اهللا س ب
  .سيوفهم

                                                 
  .٩: ايليا الحاوي: فن الخطابة) ٤٧٨(
  .٨٤/ ٢: نهج البالغة) ٤٧٩(
  .٢٣٤، ٢٣٣/ ٢: ن.م) ٤٨٠(
  .٢٣٣/ ٢:نهج البالغة: ظ/المكان الذي تضمر فيه الخيل أي تحضر للسباق: أصل المضمار) ٤٨١(
  .٢٣٦/  ١: نهج البالغة) ٤٨٢(
  .٢٣٦/ ١:ن. م) ٤٨٣(
  .٤/ ٢: ن. م) ٤٨٤(



يتبع سبيًال اخر من اجل حث اصحابه على القتال، وشد أزرهم، وذلك عن طريق تذآيرهم بقرب    �نرى اإلمام   
  :  من آالم آان يقوله الصحابه في بعض ايام صفين�سبحانه وتعالى، منهم، فهم اصحاب حق، اذ قال 

رَّ          َواْعَلُموا أنَُّكْم ِبَعْيِن اِهللا، َوَمَع اْبِن َعمِّ َرُسوِل         " اِوُدوا اْلَك اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْيِه وآِلِه َوَسلََّم، َفَع
   )٤٨٥("َواْسَتْحُيوا ِمَن اْلَفرِّ َفإنَُّه َعاٌر ِفي األْعَقاِب، َوَناٌر َيْوَم اْلِحَساِب

ه       �خطب الحرب مشبعة بروح التقوى، والدعوة لمظاهرة الحق على الباطل، وجاء           ان لقرب  بذآر اهللا واالطمئن
نهم                 ))بعين اهللا (( فهم   منهم اري عز وجل م وحي بقرب الب ا لت د في سبيل            . ، فقد جاءت الكناية هن و قريب ممن يجاه فه

  .اعالء آلمة الحق ونصرتها
  :�وآما وصف اإلمام قرب سبحانه وتعالى من الظالم فهو قريب، ايضًا منه، اذ قال من خطبة له

وَت أْخ" ْن َيُف اِلَم َفَل َل الظَّ ِئْن أْمَه ِع َوَل ِه، َوِبَمْوِض اِز طِريِق ى َمَج اِد َعَل ُه ِباْلِمْرَص َو َل ُذُه، َوُه
   )٤٨٦("الشََّجى ِمْن َمَساِغ ِريِقِه

اء، وجاء                       ))الكناية((جاء اإلمام بـ     ه حيث ش ه من الى من الظالم وتمكن  آوسيلة للتعبير عن قرب اهللا سبحانه وتع
  .ابه او سامعيه عامة ان يحذروا من افعالهم واقوالهمآالم اإلمام تمثيًال لقرب السطوة االلهية، فعلى اصح

ه          �آما استعمل اإلمام   دم طاعتهم ل نهم في ع ال من   .  الدين هنا في عتاب اصحابه وتقريعهم، بما ُعرف ع اذ ق
  : خطبة له في ذم اصحابه

ُه َعلَ          " ا          أَوَلْيَس َعَجبًا أنَّ ُمَعاِوَيَة َيْدُعو اْلُجَفاَة الطََّغاَم َفَيتَِّبُعوَن اٍء، َوأَن ٍة َوال َعَط ِر َمُعوَن ى َغْي
ي         -َوأْنُتْم َتِريكُة اإلْسالِم َوَبِقيَُّة النَّاسِ    . أْدُعوُآْم  إَلى اْلَمُعوَنِة َوَطاِئَفٍة ِمَن اْلَعَطاِء َفَتَفرَُّقوَن َعنِّ

   )٤٨٧("َوَتْخَتِلُفوَن َعَليَّ
 -مقابلة بين ما عليه اصحاب معاوية من حال  حاول اإلمام في هذا النص ان يعاتب اصحابه بعد ان جعل هناك  

ه     " الجفاة الطغام "فهم   م من                      -ولكنهم مطيعون ل ه له رغم من معونت ى ال م خلف االسالم، وعل ين حال اصحابه وه  وب
  ".تريكة االسالم وبقية الناس"يبدو اإلمام واضحًا في قصده حينما قال انتم . العطاء فهم متفرقين عنه ومختلفين عليه

ّذآر اصحابه المتقاعسين،                         �اإلمامويعود   ر، اذ ي ة الهري د ليل ك بع دين وذل سبة لل ه بالن  إلى الجهاد ويظهر قيمت
  :  وجاء آالمه بصيغة العتاب والتقريع�باصحاب الرسول

أْحَكُموهُ                 " ْرآَن َف َرُأوا اْلُق وُه َوَق الِم َفَقِبُل ى اإلْس وا إَل ِذيَن ُدُع شَُّروَن   .. أْيَن اْلَقْوُم الَّ اِء،  ُيَب ِباَألْحَي
   )٤٨٨("َوالُيَعزَّْوَن َعِن اْلَمْوَتى

ون          �لكي يثير اإلمام مشاعر اصحابه، يذآرهم، بأصحاب الرسول        م يطلب اء، فه ، الذين آانوا اليبشرون باالحي
ه             ا قول ى أم ك المعن ة أفضل من جسد ذل وتى    "�الموت في سبيل نصرة الحق، وآانت الكناي ة  " اليعزون عن الم آناي

  :  أن الموت عندهم غاية السعادة، معتمدين آي الذآر الحكيم بقولهايضًا، على
  ) ٤٨٩(]َوَال َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن ُقِتُلوا ِفي َسِبيِل اللَِّه َأْمَواًتا َبْل َأْحَياٌء ِعْنَد َربِِّهْم ُيْرَزُقوَن[

ا   ((فالشهادة هي الفوز العظيم، وهكذا فـ      رآن االساسي، النه ا      العقيدة الدينية هي ال ى عليه ي يبن ار الت دم االفك  تق
  .)٤٩٠())آل شيء

 :  ايضًا وفي المعنى نفسه، قال�خطبة اخرى يذآر اإلمام فيها اصحاب الرسول
ِنِهْم                         " ْيَن َأْعُي َأنَّ َب ْشِبُهُهْم، َآ دًا ُي ا أَرى َأَح ِه َفَم ِه َوآِل لَّى اُهللا َعَلْي ٍد َص َلَقْد َرَأْيُت أْصَحاَب ُمَحمَّ

   )٤٩١("ى، ِمْن ُطوِل ُسُجوِدِهْمُرَآَب اْلِمْعَز
ك، جاء                      �اصحاب الرسول  ل ألجل ذل امون اللي م الين ادة هللا، فه شغلهم شيء عن عب  � يطلبون السجود، فال ي

  .بهذا الكالم آي يثير همم وعزائم اصحابه المتخاذلين عن نصرة الحق
                                                 

  .١١٥، ١/١١٤: نهج البالغة) ٤٨٥(
  .١٨٧/ ١: ن. م) ٤٨٦(
  .١٠١/ ٢: ن. م) ٤٨٧(
  .٢٣٤،٢٣٥/ ١: نهج البالغة) ٤٨٨(
  .١٦٩: مرانسورة آل ع) ٤٨٩(
  .٣٢: الظاهرة األدبية في صدر االسالم والدولة االموية) ٤٩٠(
  .١٩٠، ١٨٩/ ١: نهج البالغة) ٤٩١(



ساهم       ليس مجرد الطقوس العبا (( �اإلمام يدعو اصحابه إلى العمل الصالح، وما قصده    ا ي ا هو آل م ة، وانم دي
ق دستور اهللا    ى األرض وف ةالحياة الفاضلة عل ريم، من صالة، وزرع، وصناعة  : في اقام رآن الك ة الحق ....الق واقام

  .  ايضًا)٤٩٢())والعدل
ة                              راهين العقلي ق الب اعهم عن طري بيل اقن ونجد اإلمام على طول خطب الحرب مع اصحابه يحاججهم في س

  . االنفعال ليحقق التأثيربالدين، وال بد له من
  :  في حث اصحابه على القتال في ساحة الحرب إذ جاء آالمه بصيغة النقد والتعريض، اذ قال�فمن قوله 

   )٤٩٣("اْيُم اِهللا َلِئْن َفَرْرُتْم ِمْن َسْيِف اْلَعاِجَلِة الَتْسَلُموا ِمْن َسْيِف اآلِخَرِةَو"
تعارة              تتفاعل المؤثرات الدينية والسياسية في خطب      شبيه واس  الحرب والمعبر عن هذا التفاعل، هو البيان من ت

الى في                   �اقسم((وآناية فقد    اب اهللا تع سلموا من عق م ي انهم ل  ان سلموا من االلم النازل بهم لو قتلوا بالسيف في الدنيا، ف
  .)٤٩٤())االخرة، على فرارهم وتخاذلهم، وسمي ذلك سيف الدنيا فجعل ذلك في مقابلته

ام ن اة اهللا       فاالم ر، أي مرض الكف االخ وان ب ذل واله ف، وال ي آ ة ف ز والكرام ن الع ل م ل آ ذا، يجع ده هك ج
ى                     . وعليهم أن يختاروا  .. وغضبه ا إل ا وميله نفس في آبت جماحه ى ال صار عل فاالنتصار الحقيقي عند اإلمام هو االنت
  .الخطيئة

ه وتعري             ى             ومن خطبة اخرى جاءت في االسلوب نفسه نقدًا، للخارجين علي م حث اصحابه عل م، ومن ث ضًا به
  : القتال، اذ قال

اتَُّقوا اَهللا        " اٍن، َف اٍن َوال ِإيَه ْن إْدَه َوَلَعْمِري َما َعَليَّ ِمْن ِقَتاِل َمْن َخاَلَف اْلَحقَّ َوَخاَبَط اْلَغيَّ ِم
   )٤٩٥(" َوُقوُموا ِبَما َعَصَبُه ِبُكْمِعَباَد اِهللا َوِفرُّوا ِإَلى اِهللا ِمَن اِهللا، َواْمُضوا ِفي الَِّذي َنَهَجُه َلُكْم

ى الباطل،                 " فاتقوا اهللا عباد اهللا، وفروا إلى اهللا من اهللا        " دعوة لمظاهرة الحق عل وى، وال روح التق آالم مشبع ب
اري عز وجل                 ذي وضعه الب نهج ال ى نفس ال سيروا عل وثقى، وان ي العروة ال فاالمام يؤآد على اصحابه ان يتمسكوا ب

ة               -اصحابه - وسيكون طريقهم    �الكريمعلى يد رسوله     ذ الوهل ه االسالم من ا جاء ب ًا، وهو م ر والحق مع ق الخي  طري
  .االولى لنزول الوحي على نبينا الكريم

  :�خطبة اخرى في تخويف اهل النهروان قال
ِئِط َعَلى َغْيِر َبيَِّنٍة ِمْن َفأَنا َنِذيُرُآْم أْن ُتْصِبُحوا َصْرَعى ِبأْثَناِء هَذا النَّْهِر َوِبَأْهَضاِم هَذا اْلَغا  "

  .)٤٩٦("َربُِّكْم َوالُسْلَطاٍن ُمِبيٍن َمَعُكْم
م          " ين معك ه                     " على غير بينة من ربكم والسلطان مب د ان ينب ده، فهو يري ا يري راز م ي اب ام واضحًا ف دو اإلم يب

ة اخرى     . ايضًاالخارجين عليه بأنهم في ضالل من أمرهم، فال توجد معهم بينة من ربهم وال سلطان مبين                  وهي محاول
ذا النهر                   صبحون صرعى في ه م سي م فه دهم والتعريض به رات    -في نق ذلك، عسى ان          - نهر الف وا ل يهم ان ينتبه  وعل

  .يحرك او يثير شيئًا ما في دواخلهم
ام                  د مزج اإلم سياسة      �االحكام الشرعية آانت احدى الموضوعات البارزة في خطب الحرب فق دين وال ين ال ب

ده              فيها وآان هد   ه، وألن زه دعو الي ا ي ة                (( �فه، اقناع جنوده بصحة م ى حقيق ق إل دة راسخة ونظر عمي ابع من عقي ن
  .)٤٩٧())الدنيا التي آان يراها طريقًا إلى األخرة، وهي حافلة بالشرور

  :  بصفين اذ قال�من هذه االحكام الشرعية ما جاء من خطبة له
ْيكُ         " ي َعَل َل اُهللا ِل ي                     أمَّا َبْعُد َفَقْد َجَع ِذي ِل ُل الَّ قِّ ِمْث َن اْلَح يَّ ِم ْم َعَل ِرُآْم، َوَلُك ِة أْم ًا ِبِوالَي ْم َحّق

ْيُكْم قُّ     ...َعَل ِة، َوَح ى الرَِّعيَّ َواِلي َعَل قُّ اْل وِق َح َك اْلُحُق ْن ِتْل ْبَحاَنُه ِم َرَض ُس ا اْفَت ُم َم َوأْعَظ

                                                 
  .١٥٤: البستاني: العمل األدبي) ٤٩٢(
  .٣/ ٢: نهج البالغة) ٤٩٣(
  .٦/ ٨: ابن ابي الحديد: شرح نهج البالغة) ٤٩٤(
  .٦٣/ ١: نهج البالغة) ٤٩٥(
  .٨٧، ٨٦/ ١: نهج البالغة ) ٤٩٦(
  .٣٥٢/ ١: وجز في األدب العربيالم) ٤٩٧(



ْبَحاَنُه ِلُكلٍّ َعَلى ُآلٍّ، َفَجَعَلَها ِنَظامًا ُألْلَفِتِهْم َوِعّزًا   الرَِّعيَِّة َعَلى اْلَواِلي َفِريَضًة َفَرَضَها اُهللا سُ      
   )٤٩٨("ِلِديِنِهْم

  :  من خطبته في استنفار الناس إلى اهل الشام، قال�وفي المعنى نفسه قال 
يَّ                     َأ" ْم َعَل ا َحقُُّك قٌّ، َفَأمَّ يَّ َح ْم َعَل ًا َوَلُك ْيُكْم َحق ي َعَل اُس إنَّ ِل ْوِفيُر       يَُّها النَّ ْم، َوَت ِصيَحُة َلُك  َفالنَّ

  .َفْيِئُكْم َعَلْيُكْم، َوَتْعِليُمُكْم َآْيال َتْجَهُلوا َوَتأِديُبُكْم َآْيَما َتْعَلُموا
وُآْم،               يَن أْدُع ُة ِح  َوأمَّا َحقِّي َعَلْيُكْم َفاْلَوَفاُء ِباْلَبْيَعِة َوالنَِّصيَحُة ِفي اْلَمْشَهِد َواْلَمِغيِب، َواإلَجاَب

   )٤٩٩("َوالطَّاَعة ِحيَن آُمُرُآْم
ام رى اإلم يهم ان    �ن ن اهللا وعل م م و حك ة، فه ه الحربي راره ضمن خطب شرعي بتك م ال ذا الحك ى ه د عل  يؤآ

ا     �فقد حدد   . واالمام ال يطالب بحقه عليهم فقط، بل، بما لهم عليه من حق ايضا            . يتذآروه دائمًا وان اليتناسوه    ه وم  مال
نهم، سوى                          عليه، محاولة منه ان ي     م يحظ م ام ل ن، اإلم وق، ولك ك الحق ا من أعظم تل تعظوا ويهموا في طاعته، وجعله

  .التخاذل والتقاعس
ي        �اإلمام علي    امر      ((عرف بحق اصول الخطابة فما عرف اساسًا عن فن صان ب ا مخت ة، انهم ة والكتاب الخطاب

  .)٥٠٠())الدين والسلطان، وعليهما مدار الدار
ب، واذ            ((كرية  لقد وشح اإلمام خطبه العس     اريخ االسالم القري م من ت رة للهم بالحض الديني ذاآرًااالحداث المثي

يشتد الخصام بين المصلحة السياسية والحقيقة الدينية، فان اإلمام آان يؤثر الثانية، اذ يبدو، ابدًا، خالل خطبه وآأنه قيم            
، فكل ما جاء به     )٥٠١())قد يشعر به من شوائب    على الدين حريص عليه ترهفت مشاعره بالنسبة إلى ما يطرأ عليه، وما             

  . هو عصارة ايمانه وتقواه�اإلمام 
 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

                                                 
  .١٩٨/ ٢: نهج البالغة) ٤٩٨(
  .٨٤/ ١: نهج البالغة) ٤٩٩(
  .١٤٢: آتاب الصناعتين) ٥٠٠(
  .١٥٦، ١٥٥/ ايليا الحاوي: فن الخطابة ) ٥٠١(
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  الخاتمة
سبل   � اثر من اآلثار الفنية بقدر ما هي وسيلة لإلقناع والتأثير، وقد آان االمام))خطب الحرب ((  يقصد اهدى ال

  .لكالم ماهو مالئم ألثارتهم، فيأتي بالصور البيانية المؤججة لعواطفهمإلى اقناعهم بفكرته فيتخير من ا
  : وقد لخصت اهم النتائج التي جاء بها البحث بدءًا بـ

ر                        : التمهيد ة اآث ون البياني د عدت الفن اني مصطلحًا، فق جاء التمهيد في عدة محاور، استعرضنا اوًال االداء البي
م جاء    . كانات آامنة على وفق عالقات صياغة يحددها نوع الفن البيانيقدرة على الكشف عما في االلفاظ من ام  ومن ث

ة في العصر الجاهلي ذات شأن عظيم،                          د آانت الخطاب اثر االداء البياني في فن النثر، عامة، وفي الخطب خاصة، فق
ا     ومن ثم جاء االسالم ولحق التطور بالخطابة آباقي الفنون األدبية األخرى، فقد املى نهجًا ف               ابقه وآم اين س اة يب ي الحي

ي    ره سالحًا ف وة تعبي شهد ق ر ت اء نث ذا اللق ن ه ام ليخرج م ه الع سياسة والتوجي ع ال وافى م ان األدب يت و معروف ف ه
ًا في                   وة ووقع ة ق المعرآة ويعود الفضل في ذلك إلى القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف مما ادى إلى زيادة الخطاب

شك في               ))نهج البالغة ((ان آتاب   وانتهينا إلى   . النفوس ي االسالمي، والمجال لل  يعد سفرًا خالدًا من اسفار األدب العرب
  .مدى اهميته

  : مصادر األداء البياني، فجاءت على وفق افادة اإلمام منها في اربعة مباحثالفصل األول درسنا في  �
فضله على عبارات الخطبة ومن ثم تصبح ابلغ في       الشك في ان القرآن الكريم اذا ذآر ضمن الكالم بان            :القرآن الكريم 

رًا من          �الوصول إلى المراد واوقع في النفوس، واالمام علي       ه آثي د اخذ من ريم فق رآن الك ة من الق  رفد خطبه الحربي
  : المعاني والدالالت وجاء اثر القرآن في خطب اإلمام الحربية بأربعة محاور 

  .االستشهاد بااليات الكريمة   )أ 
  .لمفردة القرآنيةانتقاء ا  )ب 
  .االلفاظ المتقابلة في اآليات القرآنية  )ج 
  .االفادة من الترآيب الجملي في اآليات القرآنية  )د 

وة       �استعان اإلمام   : الحديث النبوي الشريف   ي، وق ال الفن ه، واضفاء الجم  باالحاديث النبوية الشريفة في توشيح خطب
شابه      � التي وردت في آالم النبي     التأثير فيها، آما استعان بالصورة البيانية واالوصاف       ى م حيث اراد التعبير عن معن

  : عن طريقين�لها، وقد جاء اثر الحديث النبوي في خطب الحرب لإلمام
  .االقتباس باللفظ  ) أ

  االقتباس بالمعنى  ) ب
اءت خطب   بأصالة ان يوفق بين القيم االيجابية المتوارثة، والمثل الدينية الجديدة، فقد ج        � تمكن اإلمام    :الشعر العربي 
  . تحمل في طياتها شيئًا من روح الشعر ألثارته آوامن النفس عند اصحابه بجانب مقتضيات العقل�الحرب لإلمام

ام          اد اإلم ا آانت وراء ابتع ة منه ك      �وآما يبدو أن لسرعة خطبة الحرب والغاي شعر في تل شهاد بال  عن االست
صيرهم بأهم           ذا                الخطب، فاالمام يسعى إلى شحذ همم اصحابه وتب شريعة االسالمية وه ضله من خالل ال اد وف ة الجه ي

  .اقوى في تأثيره في النفوس
 بالحجة والبرهان، فهو يرمي إلى القناعة المنطقية  لتكون المبادئ اآثر عمقًا في نفوس             �عني اإلمام   : األمثال العربية 

  :  من ثقافته الخاصة وهما�به اصحابه وسامعيه وعليه فقد استقى اإلمام من األمثال بمحورين، فضًال عما جاء 
  .التضمين ، والتلميح  )أ 

  .األمثال المبتكرة )ب 



  .ودرسنا في الفصل الثاني العناصر التي يتكون منها االداء البياني فجاءت نتائجه موزعة في اربعة مباحث �
ي وقد آان نصيب مثل اإلمام حقائق االشياء وطبيعة الموصوفات بأوجه شبه مناسبة، بما يحقق الجانب البالغ         : التشبيه  

  .التشبيه البليغ وافرًا من بين انواع التشبيه األخرى
ه      : المجاز ناه بنوعي ي والمرسل   -وقد درس انواع األداء          -العقل ة ب تعماًال في خطب الحرب موازن واع اس ل االن ا اق  وهم

اًال،    وبما ان خطبة الحرب ا    . البياني األخرى، ألن اإلمام بطبيعته يتحرى دقة االلفاظ ليحسن الوصف          آثر الخطب ارتج
  .فاالمام يجد في الفنون البيانية االخرى طريقًا اسهل في ايصال افكاره ومشاعره

  .آان المجاز العقلي سبيلها لتلوين االفكار وتوليد الصور، وبعث األيحاء بما هو مالئم لطبيعة المعاني
ك           جاءت خطب اإلمام موشحة باالستعارات من خالل العالقات الج        : االستعارة اظ، وذل ين االلف ام ب ديدة التي اقامها اإلم

نمط من األداء              ذا ال ّده به ذي ام ريم ال رآن الك تيعابه السلوب الق ة في       . نابع من اس رة بين تعارة آث صوير باالس ر الت وآث
ا تصور                    ى انه ام يرجع إل د اإلم تعارة عن ال االس ر، فجم ة ذات نصيب واف خطب الحرب، ولقد آانت االستعارة المكني

ى    المعنى  تصويرًا يحقق الغرض، فهي من اساليب الصور الفنية التي تجمع إلى جنب العمق في نقل اللفظ اضافة المعن
  .الحس والحياة

ام           :الكناية ار اإلم د اخت اة والتصوير، فق وة ووضوحًا          � وجدناها زاخرة بالحي ا ق رى فيه ا ي ارات م اظ والعب من االلف
  .لسواءلتفعل فعلها في نفوس اصحابه وخصومه على ا

  : ودرسنا في طياته وظائف األداء البياني، وقد جاءت في ثالثة مباحث: الفصل الثالث �
ع، فضًال         �جاءت متباينة في ظاهر آالم اإلمام       : الوظيفة النفسية  اب وتقري  من حٍث على القتال، ونقد وتعريض، وعت

  .القناع باالفهام والمنطقعن التشجيع وبث الروح المعنوية، لكنها تتفق في جوهرها ألجل التوضيح وا
فقد َعِمَد اإلمام إلى اتباع طرائق عدة في التأثير في نفسية اصحابه ومن ثم جاءت خطبه الحربية مزيجًا من األدب 

  .مع النفس االنسانية حسًا وفكرًا وعاطفة

ام                        :الوظيفة العقلية  ا اإلم ا ورد ضمن خطب الحرب من نصوص عرض فيه ذا المبحث هو م  حججه   وما جاء في ه
سخيرها    �وبراهينه، للتحريض على القتال والحرب والجهاد في سبيل اهللا، فقد جعل             ي اراد ت  العقل بين يدي االدلة الت

ى العمل       صميم عل ى درجة الت ستمعين إل ام هو الوصول بالم صود، وهدف اإلم ى الهدف المق ام . إل  استطاع �واالم
  .يحاء باعمق الحقائق فضًال عن قوة ادراآهببالغة ناصعة جالء المعاني والكشف عن الحجة واال

ه                             :الوظيفة الدينية  ورد في خطب ذة، ي اليم االسالمية الف ى التع ة وخطب الحرب خاصة عل ام عام  ارتكزت خطب اإلم
ار                    ى اضرام ن ساعده عل ي ت اني االسالمية الت شريفة، وآل المع ة ال ة واألحاديث النبوي ة الكريم الحربية االيات القرآني

  :  صدور اصحابه للذود عن الدين ونشر لوائه، وقد تجلت هذه الوظيفة بظاهرتين بارزتين الحماسة في
  .ظاهرة الدعاء  ) أ
  .ظاهرة الحث على الجهاد  ) ب

ره سالحًا في          -خطب الحرب - �وهكذا نخرج من هذا البحث ان نثر اإلمام علي بن ابي طالب              وة تعبي  تشهد ق
ي، وفي من جاء                     المعرآة، فالخطابة آانت وسيلة في االقناع والت       ر في األدب العرب أثير آبي أثير، ومن ثم آانت ذات ت

ا                           اني وتكثيره د المع صورة وتولي ارة وال وا من اسلوبه في صياغة العب د نهل اء، فق فضًال عن    . بعده من شعراء وخطب
  .المواعظ والحكم التي آانت ترفد آتب األدب العربي

  )١٧/الرعد](ا َما َينَفُع النَّاَس َفَيْمُكُث ِفي اَألْرِض َآَذِلَك َيْضِرُب اللَُّه اَألْمَثاَلَفَأمَّا الزََّبُد َفَيْذَهُب ُجَفاًء َوَأمَّ [

  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المصادر والمراجع



  
  .القرآن الكريم 

ى   – ثائر حسن جاسم –االبداع الشعري في النقد العربي إلى نهاية القرن السابع الهجري        ة األول د  –الطبع  دار الرائ

  .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧ لبنان - بيروت -ربيالع

رآن  وم الق ي عل ان ف سيوطي -االتق دين ال افظ جالل ال ـ٩١١ت (– للح ق –) ه راهيم :  تحقي ضل اب و الف د اب  –محم

  .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨ – بيروت – صيدا –المكتبة العصرية 

  .١٩٧٤ – بغداد -ك اليرمو- ابتسام مرهون الصفار–أثر القرآن في األدب العربي في القرن األول الهجري  

سي، أحد اعالم                       –احكام صنعة الكالم      بيلي األندل ور الكالعي االش د الغف ن عب د ب  لذوي الوزارتين ابي القاسم محم

  .١٩٦٦ – لبنان - مطبعة النجوى– بيروت – دار الثقافة –محمد رضوان الداية :  تحقيق-القرن السادس الهجري

  .م١٩٧٢ -هـ١٣٩٢ – دمشق – المطبعة التعاونية – رّضا آحالة  عمر–األدب العربي في الجاهلية واإلسالم  

  .م١٩٦٨ – المطبعة الفنية – مصر - مصطفى الشكعة–األدب في موآب الحضارة  

  . الفجالة – دار نهضة مصر – الطبعة الثانية -محمد مندور.  د–األدب وفنونه  

ة   –هلموت ريتر:  تحقيق-)هـ٤٧١عبد القاهر بن عبد الرحمن ت ( الجرجاني –أسرار البالغة     ة الثالث  دار – الطبع

  .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣– بيروت –المسيرة 

ى     -مجيد عبد الحميد ناجي   .  د –األسس النفسية ألساليب البالغة العربية        ة       – الطبعة األول ة المؤسسة الجامعي  مطبع

  .م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤ – لبنان – بيروت –للدراسات والنشر والتوزيع 

ة          االسلوب ، دراسة بالغي      اليب األدبي ة ألصول االس شايب      –ة تحليلي د ال سادسة      – أحم ة ال ة النهضة     – الطبع  مكتب

  .م١٩٦٦ – القاهرة –المصرية 

 مطبعة دار الشؤون الثقافية العامة  –محمد حسين علي الصغير     .  د –اصول البيان العربي ، رؤية بالغية معاصرة         

  .م١٩٨٦ بغداد –

ألدب    ة ل د ح –األصول الفني د الحمي صرية  –سن  عب و الم ة االنجل ـ١٣٦٨ – مكتب وم  . م١٩٤٩ -ه ة العل  -مطبع

  .القاهرة 

  م١٩٥٨ -هـ١٣٧٧ – مصر – دار التأليف – الطبعة األولى – محمود ابو رية –اضواء على السنة المحمدية  



ة    ة النبوي رآن والبالغ از الق ي –اعج صطفى صادق الرافع سادسة – م ة ال تقامة – الطبع ة االس صر – مطبع  – م

  .م١٩٥٦ -هـ١٣٧٥

اني   بهاني    –االغ سين االص ن الح ي ب رج عل ي الف ـ٣٥٦ت( ألب صرية  –) ه ب الم ة دار الكت اهرة – مطبع  – الق

  .م١٩٣٨ -هـ١٣٥٧

  .م١٩٧٧ -هـ١٣٩٧ – النجف – النعمان –نعمة هادي الساعدي .  د–اإلمام علي ومدرسة القرآن  

سياسة   ة وال ن قت –االمام سلم ب ن م د اهللا ب د عب ي محم دنيوري  ألب ة ال ـ٢٧٦ت(يب اء-)ه اريخ الخلف روف بت  - المع

  . لبنان– بيروت – دار المعرفة للطباعة والنشر –الدآتور طه محمد الزيني : تحقيق

رحمن المعروف      –المعاني والبيان والبديع / االيضاح في علوم البالغة     د ال ن عب د ب  ألبي عبد اهللا جالل الدين محم

ي   ب القزوين ـ٧٣٩ت(بالخطي ق تح-)ه ر    : قي امع األزه ة بالج ة العربي ة اللغ اتذة آلي ن اس ة م ه  -لجن ادت طبع  اع

  . القاهرة– مطبعة السنة النبوية –باألوفسيت مكتبة المثنى ببغداد 

د العرب         وب     .  د –البحث البالغي عن د مطل صغيرة      –احم شر     -)١١٦( الموسوعة ال شورات دار الجاحظ للن  – من

  .م١٩٨٢بغداد 

ديع   ن –الب د اهللا ب ز  عب ـ٢٩٦ت(المعت ق–) ه سكي:  تحقي اطيوس آراتشفوف ى -اغ ة المثن ة مكتب داد – مطبع  – بغ

  .م١٩٦٧

ي األصبع        -بديع القرآن   ن اب د الواحد المصري           ( اب د العظيم عب د شرف     .د:  تحقيق  -)هـ ٦٥٤ ت –عب ي محم  -حفن

  . القاهرة – دار نهضة مصر –الطبعة الثانية 

ق    -)هـ ٧٩٤ت( بن عبد الزرآشي      بدر الدين محمد   –البرهان في علوم القرآن       راهيم      :  تحقي و الفضل اب د اب  –محم

  .م١٩٥٧ – القاهرة –دار احياء الكتب العربية 

ق   وب و د.  د–البالغة والتطبي د مطل صير .احم ل حسن الب ة –آام ة الثاني ة  مط– الطبع داد –ابع دار الحكم  – بغ

  .م١٩٩٠

ديع       ان والب اني والبي ة ، المع ة العربي وب  ا.  د–البالغ د مطل ى  –حم ة األول ب  - الطبع ة دار الكت داد – مطبع  بغ

  .م١٩٨٠ -هـ١٤٠٠

  .هـ١٣٧٠ – مصر – لجنة البيان – احمد احمد بدوي –بالغة القرآن الكريم  



ي    ان العرب ي البي ة ف صورة الفني اء ال صير  .  د-بن سن الب ل ح ي –آام ي العراق ع العلم ة المجم ـ١٤٠٧ – مطبع  -ه

  .م١٩٨٧

ارون        :  تحقيق وشرح      -)هـ ٢٥٥ت(بي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ          ال –البيان والتبيين     د ه سالم محم د ال  –عب

  .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥ – بيروت – دار الفكر –الطبعة الخامسة 

ي ناصف      –التاج الجامع لألصول في احاديث الرسول             شيخ منصور عل ة   – لل ة الثالث راث   – الطبع اء الت  دار احي

  .م١٩٦٢ -هـ١٣٨٢ - بيروت-العربي

 الفجالة –دار نهضة مصر للطباعة والنشر – الطبعة االربع والعشرون–احمد حسن الزيات –يخ األدب العربي تار 

  . القاهرة–

   دار المعارف المصرية–عبد الحليم النجار .  نقله إلى العربية د– آارل بروآلمان –تاريخ األدب العربي  

  .م١٩٦٣ – مصر – دار المعارف–طبعة الخامسة  ال-شوقي ضيف.  د-العصر االسالمي/ تاريخ األدب العربي  

ري      وك     (تاريخ الطب اريخ الرسل والمل ري              -)ت ر الطب ن جري د ب ر محم ي جعف ق  -)هـ ٣١٠ت( ألب و    :  تحقي د اب محم

  .م١٩٨٧ – القاهرة – مصر – دار المعارف -٥ ط–الفضل ابراهيم 

  .١٩٥٦ – مصر – دار المعارف – الطبعة الثالثة – سيد قطب –التصوير الفني في القرآن  

رآن             ة الق شعر ولغ ة ال ين لغ ة    / التطور الداللي ب ة مقارن و عودة     –دراسة داللي ل اب ى   – عودة خلي ة األول  – الطبع

  .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥ – األردن – الزرقاء –مكتبة المنار 

  .م١٩٨٧-١٩٨٦ بغداد – بيت الحكمة –فاضل صالح السامرائي .  د-التعبير القرآني 

ادي صمودا      –اسسه وتطوره إلى القرن السادس      /  العرب   التفكير البالغي عند    سية       – حم ة التون شورات الجامع  من

  .م١٩٨١ – المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية -٢١ مجلد – السلسة السادسة –

  . لبنان– بيروت – دار القلم –عبد الرحمن بدوي :  حققه وقدم له – ابن رشد –تلخيص الخطابة  

وم الب  ي عل ة التلخيص ف ي   –الغ ب القزوين رحمن الخطي د ال د عب د عب دين محم رح– لجالل ال رحمن :  ش د ال عب

  .م١٩٣٢ – القاهرة – المكتبة التجارية – الطبعة الثانية –البرقوقي 

ق  –) هـ ٤٦٠ت( ألبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي         –تهذيب األحكام     سيد حسن الموسوي الخرسان     :  تحقي  –ال

  .م١٩٦٠ -هـ١٣٨٠ – النجف – مطبعة النعمان –السالمية  دار الكتب ا-الطبعة الثانية



دادي        / الجمان في تشبيهات القرآن       ا البغ وب   .د:  تحقيق -)هـ ٤٨٥ت(ابو القاسم عبد اهللا بن محمد بن ناقي د مطل احم

  .م١٩٦٨ -هـ١٣٨٧ – بغداد – دار الجمهورية –خديجة الحديثي . ود

 – المكتبة التجارية الكبرى   – الطبعة الثانية عشرة     – احمد الهاشمي    –في المعاني والبيان والبديع     / جواهر البالغة    

  .م١٩٦٠ -هـ١٣٧٩ –مصر 

ة      ة والنحوي ات اللغوي ي الدراس ره ف وي وأث ديث النب مادي –الح د ضاري ص ى  - محم ة األول روت – الطبع  – بي

  .م١٩٨٢ -هـ١٤٠٢

ل    ناعة الترس ى ص ل إل سن التوس ي  –ح ود الحلب دين محم هاب ال ـ٧٢٥ت( ش ة -)ه ق ودراس ان : تحقي رم عثم اآ

  .م١٩٨٠– بغداد – دار الحرية للطباعة – دار الرشيد للنشر -يوسف

ديع      ان والب اني والبي م المع ي عل صنيع ف سن ال اتي   –ح سيوني البي د الب شيخ محم ى  – ال ة األول ة – الطبع  المطبع

  . مصر–المحمودية التجارية 

الم    ور االس د ظه ة بع اة األدبي ن–الحي د الم د عب اجي  محم ى –عم الخف ة األول ة  – الطبع سين التجاري ة الح  – مكتب

  .م١٩٤٩ -هـ١٣٦٩

ي         صدر    –حياة أمير المؤمنين في عهد النب د صادق ال ة   – محم ة الثاني روت  – دار الكتب  – الطبع  -هـ ١٣٩١ – بي

  .م١٩٧١

ق  -)هـ ٢٥٥ت( ابو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ        –الحيوان    ارون         :  تحقي د ه سالم محم د ال ة      الطب –عب ة الثاني  –ع

  .م١٩٦٥ -هـ١٣٨٥ – مصر –مطبعة مصطفى البابي الحلبي 

ي –الخصائص    ن جن ان ب والفتح عثم ـ٣٩٢ت( اب ق –) ه ي النجار: تحقي د عل ة -محم ة الرابع ة دار – الطبع  مطبع

  .م١٩٩٠ – بغداد –الشؤون الثقافية العامة 

  .م١٩٦٢ –القاهرة  – دار المعارف – احسان النص –الخطابة العربية في عصرها الذهبي  

ديني     / الخطابة في صدر االسالم       ة االسالمية        –العصر ال د طاهر درويش       .  د – عصر البعث ل    –محم  – دار الجي

  .م١٩٦٧ –مصر 

  .م١٩٦٨ - مصر- دار المعارف- الطبعة الثانية- محمد عبد الغني حسن-الخطب والمواعظ 



اني    م المع ي عل از ف ل االعج اهر الجر–دالئ د الق ام عب اني  اإلم ـ٤٧١ت(ج ده  -)ه د عب ام محم  صحح اصله اإلم

يد رضا                –والشيخ محمد محمود الترآزي الشنقيطي       د رش ق حواشيه محم ه وعل اهرة      – تصحيح طبع ة الق  – مكتب

  .م١٩٦١ -هـ١٣٨١–مصر 

  .م١٩٧٥ -هـ١٣٩٥ – بيروت – دار الشروق – جورج جرداق –روائع نهج البالغة  

نان الخف         –سر الفصاحة     ن س د اهللا ب ي     عب ه      -)هـ ٤٦٦ت(اجي الحلب ق علي صعيدي       :  صححه وعل ال ال د المتع  –عب

  .م١٩٥٢-هـ١٣٧٢ – مصر –مطبعة محمد علي صبيح 

ي داود   نن اب ستاني  –س ن اسحاق األزدي السج ن االشعث ب ليمان ب و داود س افظ اب ام الح تاذ – لإلم ات األس  تعليق

شريف                 اء األزهر ال ي من علم د سعد عل ة األول    –الشيخ احم ي           -ى الطبع ابي الحلب ة مصطفى الب  – شرآة ومطبع

  .م١٩٥٢ -هـ١٣٧١ –مصر 

ن الحسين المرزوقي              –شرح ديوان الحماسة      د ب شره  –) هـ ٤٢١ت( ألبي علي احمد بن محم د      :  ن ين وعب د ام احم

  .م١٩٦٧ -هـ١٣٨٧ – القاهرة – مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر – الطبعة الثانية –السالم هارون 

ة  – محمد بن يوسف الكرماني -)هـ٢٥٦ت ( لمحمد بن اسماعيل البخاري     –بخاري  شرح صحيح ال     – مطبعة البهي

  .هـ١٣٥٨ –مصر 

راهيم     :  تحقيق -)هـ٦٥٦ت( عز الدين عبد الحميد بن ابي الحديد المدائني –شرح نهج البالغة     و الفضل اب د اب محم

  .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧ – بيروت – دار الجيل – الطبعة األولى –

اقي :  تحقيق-)هـ٢٦١ت( لمسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري     –مسلم  صحيح    ابي   -محمد فؤاد عبد الب سى الب  عي

  .م١٩٥٥ -هـ١٣٧٤ – مصر –

ي         ة       / الصورة الفنية في المثل القرآن ة وبالغي صغير         .  د –دراسة نقدي ي ال د حسين عل شر       –محم يد للن  – دار الرش

  .م١٩٨١

شعراء    ول ال ات فح الم –طبق ن س د ب ي  محم ـ٢٣١ت( الجمح رحه -)ه رأه وش اآر :  ق د ش ود محم ة : محم مطبع

  .م١٩٨٠ -هـ١٤٠٠ – القاهرة – العباسية -المدني

از       ائق االعج وم حق ة وعل رار البالغ ضمن ألس راز، المت وي      –الط راهيم العل ن اب ي ب ن عل زة ب ن حم ى ب  ليحي

  .م١٩١٤ -ـه١٣٣٢ – مصر – مطبعة المقتطف –سيد بن علي المرصفي :  تصحيح -)هـ٧٤٩ت(



ى  – احسان سرآيس    –الظاهرة األدبية في صدر االسالم والدولة األموية          ة  – الطبعة األول روت  – دار الطليع  – بي

  .م١٩٨١

  .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨ – بيروت – دار الجيل – زآي مبارك –) ٤٠٦ت(عبقرية الشريف الرضي  

  .م١٩٨٧ – بغداد – مطبعة العاني –ثقافية  دار الشؤون ال– الطبعة الثالثة – محمد مهدي البصير –عصر القرآن  

ان  :  تحقيق -)هـ٣٢٧ت( البي عمر احمد بن محمد بن عبد ربه االندلسي    –العقد الفريد     ة  –محمد سعيد عري  الطبع

  .م١٩٥٣ -هـ١٣٧٢ – القاهرة – مطبعة االستقامة –الثانية 

ة       د .  د–علم البيان ، دراسة تاريخية وفنية في اصول البالغة العربي ة  ب ة   –وي طبان ة الثاني و   – الطبع ة االنجل  مكتب

  .م١٩٦٧ -هـ١٣٨٦ – المطبعة الفنية الحديثة –المصرية 

  .م١٩٦٠ – بيروت – دار األندلس – محمد جواد مغنية –علي والقرآن  

ده       ه ونق شعر وآداب ن ال ي محاس دة ، ف ن االزدي         -العم ي واب يق القيروان ن رش سن ب ي الح و عل يق اب ن رش  الب

  .م١٩٧٢ – بيروت – مطبعة دار الجيل – الطبعة الرابعة –محمد محي الدين عبد الحميد : حقيق ت-)هـ٤٥٦ت(

  . بيروت– دار الصادق –فؤاد افرام البستاني :  قدم له– لحسن الشيرازي –العمل األدبي  

ول سال     .طه الحاجري  ود    . د:  تحقيق -)هـ٣٢٢ت( لمحمد بن احمد بن طباطبا العلوي        -عيار الشعر   د زغل  –م محم

  .م١٩٥٦ – القاهرة –المكتبة التجارية الكبرى 

  . القاهرة – الفجالة – مطبعة دار نهضة مصر – الطبعة الرابعة –احمد محمد الحوفي .  د–فن الخطابة  

  . لبنان– بيروت – دار الثقافة – ايليا الحاوي –فن الخطابة وتطوره عند العرب  

  .م١٩٨٤ – عّمان – دار الفكر والنشر والتوزيع –علي محمد برآات حمدي ابو . د–في األدب والبيان  

  .م١٩٨٨ – بغداد – دار الشؤون الثقافية العامة – الطبعة األولى - يوسف نمر ذياب–في دائرة النقد اللغوي  

د    / في ظالل نهج البالغة       م جدي ة لفه ة    –محاول د جواد مغني ة   – شرح محم ة الثاني ين  – الطبع م للمالي  – دار العل

  .م١٩٧٨ –بيروت 

  . مصر– مطبعة دار المعارف – الطبعة الثانية -شوقي ضيف. د–في النقد األدبي  

 الطبعة الرابعة   – ايليا الحاوي    -في النقد واألدب، مقدمات جمالية عامة ومقطوعات من العصر االسالمي واالموي           

  .م١٩٧٩ – بيروت – دار الكتاب اللبناني –



  .م١٩٧٥ -هـ١٣٨٣ – عالم الكتب –قادر حسين عبد ال.  د–القرآن والصورة البيانية  

  .م١٩٨٦ – بغداد –آفاق عربية– دار الشؤون الثقافية – الطبعة الثانية – ادريس الناقوري –قضية االسالم والشعر  

اري    :  صححه وقابله وعلق عليه      -)هـ٣٢٩ت( محمد بن يعقوب الكليني الرازي       –الكافي    ر الغف ة  –علي اآب  مطبع

  .هـ١٣٧٥ –حيدري 

د                     –الكامل في التاريخ      ن عب ريم ب  لإلمام عمدة المؤرخين ابي الحسن علي بن ابي الكرم محمد بن محمد بن عبد الك

دين  ز ال ر الجزري ، الملقب بع أبن األثي شيباني المعروف ب د ال ـ٦٣٠ت(الواح ة -)ه ة المنيري  – مصر – الطباع

  .هـ١٣٥٦

احمد محمد :  تحقيق -)هـ٢٨٦ت(عباس محمد بن يزيد المبرد       ألبي ال  –الكامل في اللغة واألدب والنحو والتصريف        

  .هـ١٣٥٥ مصر - مطبعة عيسى البابي–شاآر 

ل        اجي ، دراسة وتحلي د     . د–آتاب سر الفصاحة البن سنان الخف د زاي و زي رزاق اب د ال و   :  الناشر –عب ة االنجل مكتب

  .م١٩٧٦ –المصرية 

ي  :  تحقيق  -)هـ ٣٩٥ت( بن عبد اهللا بن سهل العسكري          البي هالل الحسن   –آتاب الصناعتين ، الكتابة والشعر        عل

  .١٩٧١ – القاهرة – عيسى البابي – الطبعة الثانية –محمد البجاوي ومحمد ابو الفضل ابراهيم 

ن منظور االفريقي المصري                  –لسان العرب     رم ب  دار صادر    -)هـ ٧١١ت( البي الفضل جمال الدين محمد بن مك

  .م١٩٥٥ -هـ١٣٧٥ – لبنان –ودار بيروت 

  .م١٩٧٧ – لبنان – بيروت – دار العلم للماليين – الطبعة العاشرة -صبحي الصالح.  د–مباحث في علوم القرآن  

ر الجزري    –المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر    ن األثي ق -)هـ ٦٣٧ت( ضياء الدين نصر اهللا بن محمد ب :  تحقي

  .م١٩٥٩ -هـ١٣٧٩ – القاهرة – الفجالة -ر نهضة مصر دا– الطبعة األولى –بدوي طبانة . احمد الحوفي ود. د

شريف الرضي       -المجازات النبوية   ق -)هـ ٤٠٦ت (- محمد بن الحسين ال ود مصطفى  : تحقي ة مصطفى   -محم  مطبع

  .هـ١٩٣٧-هـ١٣٥٦ مصر –البابي الحلبي 

صغير     .  د–مجاز القرآن، خصائصه الفنية وبالغتُه العربية    ي ال د حسين عل ى   –محم ة األول شؤون  – الطبع  دار ال

  .م١٩٩٤ – بغداد –الثقافية العامة 



ة     ة العربي ي البالغ از ف سامرائي  .  د–المج الح ال دي ص ى  –مه ة األول دعوة – الطبع اة– دار ال ورية – حم  – س

  .م١٩٧٤ -هـ١٣٩٤

وي       درس اللغ ي ال ره ف از وأث ل    .  د–المج د الجلي دوي عب د ب صرية  –محم ات الم كندرية – دار الجامع  – االس

  .م١٩٧٥

 حققه وفصله   –) هـ٥١٨ت( ألبي الفضل احمد بن محمد بن احمد بن ابراهيم النيسابوري الميداني             –مجمع األمثال    

يه   ق حواش ه وعل د  : وضبط غرائب د الحمي دين عب ي ال د مح ة –محم ة الثاني سعادة – الطبع ة ال صر – مطبع  – م

  م١٩٥٩ -هـ١٣٧٩

هاشم الرسولي   :  تحقيق -)هـ ٥٤٨ت(ل بن الحسن الطبرسي   للشيخ ابو علي الفض–مجمع البيان في تفسير القرآن     

  .م١٩٦٠ -هـ١٣٧٩ – لبنان – بيروت – مطبعة دار أحياء التراث العربي –المحالتي 

 -هـ ١٣٦٩ – مصر   – دار المعارف    -احمد محمد شاآر  :  تحقيق – ألحمد بن محمد بن حنبل الشيباني        –مسند أحمد    

  .م١٩٥٠

ع  – الطبعة األولى    –ابراهيم السامرائي   . د –مع نهج البالغة ، دراسة ومعجم         ان  – دار الفكر للنشر والتوزي  – عّم

  .م١٩٨٧

  .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣ – مطبعة المجمع العلمي العراقي –احمد مطلوب .  د–معجم المصطلحات البالغية وتطورها  

ل   عن الكتب الستة وعن مسند الدارمي وموطأ مالك          –المعجم المفهرس اللفاظ الحديث النبوي        ومسند أحمد بن حنب

  ١٩٣٦ – مدينة ليدن – مكتبة بريل –ونسنك . ي.أ. د:  رتبه ونظمه–

رازي            –مفاتيح الغيب     امرة       –) هـ ٦٠٦ت( فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين ال تانبول    – دار الطباعة الع  – اس

  .هـ١٣٠٧

شه      –) هـ٦٢٦ت(يوسف بن ابي بكر السكاآي      -مفتاح العلوم     ى   –يم زرزور   نع :  ضبطه وآتب هوام ة األول  الطبع

  .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣ – بيروت – دار الكتب العلمية –

  .م١٩٧٩ – بيروت –علي جواد الطاهر .  د–مقدمة في النقد األدبي  

   االسكندرية– مؤسسة الثقافة الجامعية –عثمان موافي .  د–من قضايا الشعر والنثر في النقد العربي القديم  



 بيروت – دار الجيل – الطبعة األولى   – حنا الفاخوري    – ريخه، األدب العربي القديم   الموجز في األدب العربي وتا     

  .م١٩٨٥ –

  .هـ١٣٩١ – النجف – مطبعة اآلداب – عبد الهادي الفضلي -نحو أدب اسالمي 

ة      واع األدبي ة األن أليف  / نظري ة – M.L’abb’e –ci . Vincentت شأة  :  الناشر -حسن عون  . د:  ترجم من

  .م١٩٧٧ - مصنع األسكندرية للكراس مطبعة-المعارف

  . القاهرة– الفجالة – دار نهضة مصر للطبع والنشر –محمد غنيمي هالل .  د-النقد األدبي الحديث 

 القاهرة – مطبعة مكتبة الخانجي –آمال مصطفى :  تحقيق–) هـ٣٣٧ت( ابو الفرج قدامة بن جعفر –   نقد الشعر  

  .م١٩٦٣ – بغداد – ومكتبة المثنى –

أليف         ال  تقراء والت لوم    .  د –نقد العربي القديم، بين االس ة      –داود س ة الثاني دلس      – الطبع ة األن داد  – الناشر مكتب  – بغ

  .م١٩٧٠

ة دار    –طه حسين وعبد الحميد العبادي      :  تحقيق – المنسوب ألبي الفرج قدامة بن جعفر البغدادي         –نقد النثر      مطبع

  م١٩٣٣ -هـ١٣٥١ – القاهرة –الكتب المصرية 

 - ضمن ثالث رسائل في اعجاز القرآن-)هـ٣٨٦ت( ابو الحسن علي بن عيسى الرماني –النكت في اعجاز القرآن  

   مصر– دار المعارف -محمد خلف اهللا ومحمد زغلول سالم: تحقيق

ن حسين القرشي                –نهاية االيجاز في دراسة االعجاز        ن عمر ب رازي      – ابو عبد اهللا محمد ب دين ال  الملقب بفخر ال

  .م١٩٨٥ - عّمان– دار الفكر –ابراهيم السامرائي ومحمد برآات حمدي ابو علي . د:  تحقيق–) هـ٦٠٦ت(

  . لبنان- بيروت- مؤسسة االعلمي للمطبوعات– شرح محمد عبده –نهج البالغة  

ة    ج البالغ ة  –نه ه العلمي ر فهارس بطه وابتك صالح  . د:  ض بحي ال ى  –ص ة األول روت – الطبع ـ١٣٨٧ – بي  -ه

 .م١٩٦٧

  

  



  الرسائل 
الة   - عباس علي حسين الفحام      -�التصوير الفني في خطب اإلمام علي          رس

  . ١٩٩٩ جامعة الكوفة -ما جستير، آلية التربية 
  

 


