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  الصفحة  المحتوى

  ١  المقدمة 

ً  مفھوم لفظتي:التمھید    ٦  العدل والظلم لغة واصطالحا

املختصة مبشتقات مادة  )االمسية والفعلية انتالصيغ(داللة ألفاظ العدل:الفصل األول
  وتصريفاتها) ل.د.ع(

١٥  

  ١٦  داللة المصدر:المبحث األول
   ١٧   )َعَدلَ (المشتق من الفعل الثالثي المجرد  )الَعْدل(المصدر التدال -أوال          
  ٢٢  :داللة المصدرالمشتق من الفعل غیر الثالثي -ثانیا          

لَ (المشتق من الفعل الثالثي المزید بالتضعیف)تعدیل(داللة المصدر -أ                 ٢٢  . )َعدَّ
  ٢٤  ).اعتدل(والتاء المشتق من الفعل الثالثي المزید باأللف )اعتدال(داللة المصدر -ب            

  ٢٧  .)عدول(المصدرداللة اسمي الفاعل والمفعول و: الثاني  المبحث
  ٢٧  :داللة اسم الفاعل-أوال           
  ٢٨  .)َعَدلَ (المشتق من الفعل الثالثي المجرد)عادل(داللة اسم الفاعل -أ                 
  ٣٠  باأللف والتاء المشتق من الفعل الثالثي المزید) لدِ تَ عْ مُ (داللة اسم الفاعل -ب                

  ٣٢  المصدر المبني للمجھولالمشتق من )معدول(داللة اسم المفعول  -ثانیا           
  ٣٣  . على المیل )عدول( المصدرداللة  -ثالثا           

  ٣٥  .الماضي والمضارع: تینالفعلی تینداللة الصیغ :المبحث الثالث
  ٣٥               :داللة الفعل الماضي:أوال           
  ٣٦  .)َعَدلَ (داللة الفعل الماضي المجرد من الزیادة  -أ                 

  ٣٩  .)اعتدل(المزید بالھمزة والتاءداللة الفعل الماضي  -ب                
  ٤١  :المضارع داللة الفعل: ثانیا           

  ٤٢  .)یعدل(داللة الفعل المضارع المجرد من الزیادة -أ                 
  ٤٦        ).تعتدل(المزید بالتاءداللة الفعل المضارع  -ب                

  
  
  
  

  ٤٧  )ل.د.ع(داللة ألفاظ العدل غري املشتقة من مادة: الفصل الثاني

  ٤٨  .)وإحكام الشيء االستقامة(ـبداللة الفاظ العدل المخصوصة :المبحث االول



 

 ~  ب~                                       
                                                                            

     ٤٨    .)االستقامة(ـداللة ألفاظ العدل المخصوصة ب:أوالً     
  ٤٨  .االستقامة -١             

  ٥٠  .الّسداد -٢             
  ٥٣    .القصد -٣             

  ٥٤  .)شطر الشىء وإِحكامھ(ـألفاظ العدل المخصوصة بداللة :ثانیا        
   ٥٤    .اإلنصاف -١             

  ٥٦  .الحقّ  -٢             
  ٥٨  .الَحَكم -٣             

  ٦٠  .)االعتدال(ـة ألفاظ العدل المخصوصة بلدال:المبحث الثاني 
  ٦٠  .)مكافأة األعمالاالعتدال في (ـداللة ألفاظ العدل المخصوصة ب: أوال         

   ٦٠  .التكافؤ -١             
     ٦٢  .الجزاء -٢             

      ٦٣  المساواة -٣             
      ٦٥  .المیزان -٤             
  ٦٧  .)الّنصیب والحّظ والّنظیراالعتدال في (ـلفاظ العدل المخصوصة بأداللة :ثانیا         

  ٦٧  .القسط -١             
    ٦٩  .القسمة -٢             
  ٧١  .المثل -٣             

  
  
  
  
  
  

  ٧٤   . )زالة اإلثمإو اإلحسان(ـداللة ألفاظ العدل المخصوصة ب:المبحث الثالث
   ٧٤  .)خالصاإلحسان واإل(ـداللة ألفاظ العدل المخصوصة ب: أوالً         

  ٧٤  اإلحسان -١             
  ٧٦  النصح-٢             

ً ثا               الحمایffffةبثffffم والتمسffffك إزالffffة اإل(ـبffff ألفffffاظ العffffدل المخصوصffffةداللffffة :نیffffا
.                                                                       )والتعویض

٧٩  

  ٧٩  التوبة -١             
  ٨٢  الفدیة -٢             
املختصـة   )االمسيـة والفعليـةن اتالصـيغ(داللـة ألفـاظ الظلـم:الثالثالفصل 

  وتصريفاتها  )م.ل.ظ(مادةشتقات مب
٨٥  

  ٨٦  المصدر واسم الفاعل  تادالل: المبحث االول
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ْلم(داللة المصدر :أوال                 ٨٦  .)َظلَمَ (المشتق من الفعل الثالثي المجرد) الظُّ
               ً   ٩١  ).َظلَمَ (المشتق من الفعل الثالثي المجرد)ظالِم(اسم الفاعل داللة :ثانیا
  ٩٦  صیغة المبالغة ومنتھى الجموع و اسم المفعول داللة:المبحث الثاني

  ٩٦        المصدر المبني للمجھولالمشتق من ) مظلوم(اسم المفعول  داللة:أوالً             
             ً   ١٠٠  ).ظلوم(و)ظالّم(المبالغةداللة صیغة :ثانیا
             ً   ١٠٤  ).َمظالِم(داللة صیغة منتھى الجموع:ثالثا

  ١٠٧  ):الماضي والمضارع(داللة الصیغة الفعلیة : المبحث الثالث
  ١٠٧  ).َظلَمَ (داللة الفعل الماضي المجرد من الزیادة :أوال            
  ١١١  ).یظلم(داللة الفعل المضارع المجرد من الزیادة:ثانیا            

لم غري املشتقة من مادة: الفصل الرابع
ُّ
  ١١٤  )م.ل.ظ(داللة ألفاظ الظ

نحیYYة عYYن (ـألفYYاظ الّظلYYم المخصوصYYة بYY ت دالال: المبحYYث االول العYYدول عYYن الحYYّق والتَّ
  ١١٥  .)والرأي القول

  ١١٥  .الترك -١          
  ١١٧  .التعسف -٢          
  ١٢٠  .الخالف -٣          
      ١٢٣  .الزلّ  -٤          
   ١٢٤  .الّنكب -٥          

  ١٢٧  .)والنقصالجور و شراكاإل(ـلفاظ الظلم المخصوصة بأداللة  :المبحث الثاني
  ١٢٧  الحیف -١           

  ١٢٩  .العادل -٢           
  ١٣١  .عدل -٣           

  ١٣٣  القسط -٤           

  ١٣٦.                                                                                                                            الھضم -٥           

  ١٣٩  ).عن القصد المیل(ـداللة ألفاظ الّظلم المخصوصة ب:المبحث الثالث
  ١٣٩  .جحافاإل -١            
  ١٤١  اإللحاد -٢            
  ١٤٣  .ألكفا -٣            
  ١٤٥  .الجور -٤            
  ١٤٧  الّزیغ-٥            
  ١٥٠  المیل -٦            
  ١٥٢  الخاتمة
  ١٥٥  المعجم

   ١٦٢  المصادر والمراجع



 

 ~  ث~                                       
                                                                            

 A-B  ملخص باللغة االنكلیزیة
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  مقدمة       
والص''الة والس''الم عل''ى خی''ر خلق''ھ محم''د الص''ادق األم''ین 8 رّب الع''المین أوالً وآِخراً،الحم''د 

  ...وعلى آلھ الطیبین الطاھرین
  ...وبعد
ف''ي العربی''ة الفص''یحة م''زیٌج م''ن الق''یم والفض''ائل األخالقی''ة )َع''ْدل(المعن''ى الحرف''ي للفظ''ة إِنَّ ف''

ف والمی''زان واالجتماعی''ة والدینی''ة،وھي ف''ي معانیھ''ا تتط''ابق م''ع العق''ل،إذ تجس''د معن''ى اإلنص''ا
،والَعْدُل َسجّیٌة تستطیع الدولة بفضلھا أن تبق'ى وأن تنش'د االس'تمرار طالم'ا واالعتدال واالستقامة

أو ا إذا طغ'ى اإلنس'ان عل'ى ح''دوده،أّم'وم'ون مجمع'ین عل'ى احت'رام القوانین،ق'ي الحّك'ام والمحكب
لم،وھو عدوان الناس بعضھم على بعض   .سلبت منھ حقوقھ فذلك یعني الظُّ

نھ''ج البالغ''ة ؟وكی''ف عم''ل عل''ى  خط''ب ف''ي)u( عل''يّ  فم''ا مفھ''وم الع''دل والظل''م عن''د اإلم''ام
  . ،بوصفھ خلیفة المسلمین؟ماتطبیقھ

ال'دكتور األس'تاذ  من ھذا السؤال انطلقت رغبتي في البحث، وشاء هللا أن یمنَّ عليَّ بعنوان من 
دالل''ة  ألف''اظ الع''دل والظل''م ف''ي خط''ب نھ''ج البالغ''ة(ب''ـ:ح''اكم حبی''ب الكریط''ي المحترم،الموس''وم

ف'ي نف'وس  داللیة،وما یحملھ من معاٍن سامیة وخال'دةولما لھذا الصرح من أھمیة لغویة ،)ومعجم
ف'نھج البالغ'ة ف'ي خطب'ھ فقد جمعت خطبھ بین جمال الشكل وعمق المضمون، ، حبیھ وعاشقیھم

وھ'و ت'الي كت'اب هللا  قارئ'ھ وحافظ'ھ وس'امعھ، فيتأثیره  اسلوبھ، وفي ةفرید في فصاحتھ وبالغ
  .)دون كالم الخالق وفوق كالم المخلوق(تعالى، فقد وصفھ ابن أبي الحدید بأّنھ 

لھ''ذه  ع''ن أنَّ  ھ''ذا الموض''وع أّن''ھ ل''م یك''ن مدروس''اً م''ن الباحثین،فض''ال ومّم''ا زادن''ي رغب''ة ف''ي 
ً األلفاظ إیحاءات وتنوع' ،التي ن ف'رادة االختی'ار وغراب'ة الدالل'ةف'ي الدالل'ة،وما اش'تملت علی'ھ م' ا

أش''''ار الیھ''''ا اللغوی''''ون وش''''ّراح ال''''نھج والمتض''''لعون ف''''ي اللغ''''ة وبی''''ان الخص''''ائص اللغوی''''ة 
أو  التي كتبت في ھذا المجال  الكتب والمصادر والرسائل والبحوثفانزویت أبحث في ،والداللیة

'ھُ  منھ، ةقریب ومن ھ'ذه ،ةوالداللّی' ةوالص'وتیّ  ةوالنحوّی' ةلص'رفیا المس'تویاتُكِت'َب ف'ي  فوج'دت أنَّ
وداد عب''د الحس''ین  للطالب''ة ))دراس''ة لغوی''ة(ألف''اظ الظل''م والع''دل ف''ي الق''رآن الك''ریم(:الدراس''ات

محم'''د اب'''راھیم أحم'''د للطال'''ب  )الظل'''م ف'''ي ض'''وء الكت'''اب والّس'''ّنة إنك'''ار(عم'''ران الحس'''یني،و
 فضیلة عبوسي محسن،للطالبة  ))دراسة ومعجم(ألفاظ العقیدة والشریعة في نھج البالغة(سیف،و

حس'''ام ع'''دنان رح'''یم للطال'''ب  )دراس'''ة ومعج'''م ألف'''اظ الحی'''اة االجتماعی'''ة ف'''ي نھ'''ج البالغ'''ة(و
   . من الدراسات اللفظیة والداللیة فضال عن كثیر الیاسري،

   
ً إنَّ لكلِّ لغة نظام لتف'اھم یتألّف من ألفاظ أو رموز صوتیة تدل على معنى،وتستعمل ألغراض ا ا

 اللغوی''ة ،ولّما ك''ان لك''ل لغ''ة م''ا یمیزھ''ا م''ن الظ''واھر والخص''ائصب''ین أف''راد المجتم''ع الواح''د
أللف'اظ اس'لوب ف'ي انتقائ'ھ أی'ب نھ'ج وبین اللغات األخرى،كان أیض'ا لك'ل مب'دع أو خط والداللیة

ن غی''ره،من ھن''ا ك''ان عم''ل البح''ث ف''ي إظھ''ار م'' وینف''رد ب''ھ والتراكی''ب وال''دالالت مّم''ا یمی''زه
ھ''ذه ) ∆(عل''يّ  عن''د اللغ''ویین ،وكی''ف وّظ''ف اإلم''ام) الع''دل والظل''م(ال''دالالت المعجمی''ة أللف''اظ 

  .خطبھ وإیحائیة في سیاق مركزیة،جعل منھا ذات دالالت األلفاظ في تراكیب
بألفاظ الع'دل والظل'م  فبدأت بعد اّتكالي على هللا حصاء ھذه األلفاظ وكانت كثیرة ،إشرعت بلقد و

وتصریفاتھما،من صیغ اسمّیة وفعلّیة،مبّیناً وموضحاً ف'ي ) م.ل.ظ(،و)ل.د.ع(المشتقة من مادتي 
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ً مقّدمتھا تعریف ف'ي كت'ب اللغ'ة والنح'و مم'ا ورد  لكلِّ صیغة اسمّیة وفعلّیة،وما تحملھ من دالالت ا
  . بالصیغ االسمّیة ثّم الفعلّیة منھا ئاً◌ً بصورة عامة،مبتد

  
 تياأللف''اظ  الدال''ة عل''ى الع''دل والظل''م غی''ر المش''تّقة م''ن م''اد(إل''ى احص''اء  ھ''ذاوعم''دُت بع''د 

لھ'ا م'ن أھمّی'ة ف'ي  ،لم'ا)نظریة المجال الداللي(، معتمداً في ذلك ،وتصنیفھا))م.ل.ظ(و )ل.د.ع(
اللغ'وي  ی'ینعل'ى تق'ارب المعنمع'والً ،ب'ین األلف'اظ  كتشاف العالق'ات الداللی'ةمن ا ثتمكین الباح

  .المعجمي لھا،وترتیبھا ھجائیاً ضمن الحقل الداللي الواحدو
، معّرج'اً عل'ى اتَّبعت في المنھج ال'داخلي االبت'داء ب'ذكر الم'ادة اللغوی'ة وذك'ر داللتھ'ا المعجمی'ةو 
، وم'ن َث'ّم رآن الك'ریم والش'عر العرب'يبالبح'ث ف'ي س'یاقات الق' ھ'ذاراء اللغویین فیھا ،ومعض'داً آ

ذك'ر ال'نص ال'ذي ورد والظلم في النھج ،وأمفھوم العدل  الدال على بعدد مرات ورود اللفظ ھأتبع
ووظیفة اللف'ظ ف'ي س'یاق ك'الم أعمد الى تحلیل النص وبیان معناه،فیھ اللفظ من الخطبة، ومن َثّم 

مستعینا بما ورد في شروح النھج و اللغة والداللة في ھذا االستعمال ،مبیناً  آراء أھل)u(اإلمام
والمع''اجم وكت''ب تفس''یر الق''رآن ومعانی''ھ،وكتب الح''دیث والش''عر العرب''ي، وكت''ب اللغ''ة والنح''و 

 ف'إّنيوجود دالالت أخ'رى مش'ابھة لدالل'ة اللف'ظ،  وحالة واألمثال وكتب اآلداب العامة، والبالغ
بحسب ورودھا في خطب النھج،للوقوف على الشواھد األخرى المشابھة ف'ي الدالل'ة بع'د  ھاذكرأ

  .بذكر رقم الخطبة تحدید مواضعھا في النھج
ل'دكتور ص'بحي ا حقق'ھ وفھرس'ھ وقد عّول البحث في تتبع ھذه األلفاظ عل'ى كت'اب نھ'ج البالغ'ة

  .الدراسات والبحوث ألّنھ طبعة جدیدة ومنّقحة ومعتمدة في كثیر من  الصالح األساس 
  . ومعجمقدمة وتمھید وأربعة فصول وخاتمة على ماقتضت طبیعة البحث أن یقام 

وك'ان الفص''ل األول خاص'اً بدالل''ة .تض'من التمھی'د مفھ''وم لفظت'ي الع''دل والظل'م لغ'ة واص''طالحا
) ل.د.ع(والفعلی&ة أللف&اظ الع&دل المختص&ة بمش&تقات م&ادة ةاالس&میتین الص&یغ داللة(ألفاظ العدل 
ِ◌ف إلى ثالث'ة مباحث،تن'اول الم)وتصریفاتھا المش'تق  )الَع'ْدل(دالل'ة المص'در:بح'ث األول، ُصنِّ

م''ن الفع''ل الثالث''ي المزی''د  المش''تق )تع''دیل(،ودالل''ة المص''در)َع''َدلَ (م''ن الفع''ل الثالث''ي المج''رد 
  ).اعتدل(المشتق من الفعل الثالثي المزید باأللف والتاء) اعتدال(،والمصدر)َعدَّلَ (بالتضعیف

ودرس ،)ع''دول( المص''در س''مي الفاع''ل والمفع''ول وص''یغةب''ـداللة االمبح''ث الث''اني واخ''تّص  
إذ تناول القسم األّول منھ داللة  ،)الماضي والمضارع: تینالفعلی تینداللة الصیغ(المبحث الثالث، 

ني ،واخ'تّص القس'م الث'ا)اعت'دل(،والمزید بالھمزة والت'اء)َعَدلَ (الفعل الماضي المجرد من الزیادة 
  ).تعتدل(،والمزید بالتاء)یعدل(بداللة الفعل المضارع المجرد من الزیادة

وھ'و یت'ألف  ،))ل.د.ع(ألفاظ العدل غیر المشتّقة من مادة (داللة  علىفي الفصل الثاني وقفنا و
ِ◌َفْت  ِ◌َع''ت ف''ي س''ّت . حس''ب ش''یوع ع''دد األلف''اظ وكثرتھ''ا فی''ھبم''ن ثالث''ة مباح''ث ُص''نِّ وزِّ

ً ھا ترتیبا كّل مجموعة فیوُرّتَبْت ،داللیة ) حقول(مجموعات داللة (بـ المبحث األول اختص،ألفبائّیا
دالل''ة ألف''اط (ب''ـ المبح''ث الث''اني واخ''تصّ ، )وإحك''ام الش''يء االس''تقامةبألف''اظ الع''دل المخصوص''ة 

اإلحس'ان ب لف'اظ الع'دل المخصوص'ة أدالل'ة (وكان المبحث الثال'ث،)عتدالالعدل المخصوصة باال
  ).اإلثموإزالة 

ل'''مبدالل'''ة   الفص'''ل الثال'''ث واخ'''تص دالل&&&ة الص&&&یغة االس&&&میة والفعلی&&&ة المختص&&&ة (ألف'''اظ الظُّ
ّبْعن''''ا ،وھ''''و یت''''ألف م''''ن ثالث''''ة مباحث،)وتص&&&&ریفاتھا)م.ل.ظ(بمش&&&&تقات م&&&&ادة  فی''''ھ م''''نھج  اتَّ

المص'''در واس'''مي الفاع'''ل (الفص'''ل األول م'''ن حی'''ث تق'''دیم دالل'''ة الص'''یغة االس'''میة المش'''تقة 
الماض'''ي (،وم'''ن ث'''م دالل'''ة الص'''یغة الفعلی'''ة )ومنتھ'''ى الجم'''وعوالمفع'''ول وص'''یغة المبالغ'''ة 
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واخ''''تص المبح''''ث ).المص''''در واس''''م الفاع''''لت''''ا دالل(تص''''در المبح''''ث األّول ).والمض''''ارع
ومنتھ''''ى  ،)َظ''''الّم(و)ومَظلُ''''(ص''''یغة المبالغ''''ةو ،)مظل''''وم(اس''''م المفع''''ول  دالل''''ة(الث''''اني ب''''ـ
الماض'''ي :ت'''ینالفعلی ین تدالل'''ة الص'''یغ( عل'''ىووقفن'''ا ف'''ي المبح'''ث الثال'''ث )).َمظ'''الِم(الجم'''وع

'''''مَ (الفع'''''ل الماض'''''ي المج'''''رد  نا بدالل'''''ة ص'''''یغةأب'''''د ،)والمض'''''ارع ،ث'''''ّم دالل'''''ة الفع'''''ل  )َظلَ
  ).یظلم(المضارع المجرد من الزیادة

  
لم غیر المشتقة من م&ادة(في الفصل الرابع بحثنا في و وھ'و یت'ألف م'ن )).م.ل.ظ(داللة ألفاظ الظُّ

فی'''ھ األلف'''اظ حس'''ب كثرتھ'''ا  ص'''نفتالفص'''ل الثاني،َبَ◌ْعن'''ا فی'''ھ م'''نھج ثالث'''ة مباحث،وق'''د اتَّ 
ً ك''ل مجموع''ة ُرتبت ،داللی''ة) حق''ول(لت ف''ي ث''الث مجموع''اتوجعوش''یوعھا، ھ''ذا  ،تص''درألفبائّیا

نحی''ة ع''ن الق''ول (الفص''ل المبح''ث األول دالل''ة ألف''اظ الّظل''م المخصوص''ة بالع''دول ع''ن الح''ّق والتَّ
، )وال'نقص والج'ور شراكالمخصوصة باال لفاظ الظلمأداللة (، واستقلَّ المبحث الثاني بـ)والرأي

دالل'''ة ألف'''اظ الّظل'''م ( عل'''ىوك'''ان المبح'''ث الثال'''ث خاتم'''ة مباح'''ث ھ'''ذا الفص'''ل،وقد وقفن'''ا فی'''ھ 
اس'تنتجت خاتم'ة أوج'زت فیھ'ا أھ'م وف'ي نھای'ة فص'ول الدراسة،،)عن القصدالمخصوصة بالمیل 

  .النتائج التي توصل إلیھا البحث
 معج'م :األول: قس'مین عل'ىلت'ي وردت ف'ي البحث،ش'طرناه وكان الُبّد من صنع معجم لأللفاظ ا

لجذور ھذه األلفاظ في ك'ال  األلفبائي،و على وفق الترتیب )ألفاظ الظلم(،والثاني بـ)ألفاظ العدل(بـ
  .المعجمین

تنوع''ة،منھا الق''دیم ومنھ''ا وم''ن َث''مَّ  أتی''ت عل''ى ذك''ر مص''ادر البح''ث ومراجع''ھ، وھ''ي متع''ددة وم
البحث،ب''''دءاً م''''ن معج''''م  اللغ''''ة والمع''''اجم الت''''ي تمث''''ل عم''''ادفي ص''''دارتھا كت''''ب الح''''دیث،

، وم'ن مص'ادر وم'ا س'واھا) مقاییس اللغة معجم (، و)تھذیب اللغة ( ،و)أساس البالغة(،و)العین(
وأّما ،فضالً عن كتب الداللة المتنوعة، )المقتضب(،و)األصول في النحو(،و)كتاب سیبویھ(النحو،

 ٦٥٦:ت(البن أبي الحدید ،)شرح نھج البالغة ( ،فمنھا شروحھالمصادر الخاصة بنھج البالغة و
فض'الً ع'ن ،)ھ'ـ٦٧٩:ت(للبحران'ي ) ھ'ج البالغ'ةش'رح ن(وتحقیق محمد أب'و الفض'ل إب'راھیم،،)ھـ

  .المراجع التي عنیت بدراسة النھج وشروحھ
  
 م''ن الص''عوبات الت''ي واجھ''ت الباح''ث ف''ي إع''داد ھ''ذه الرس''الة ، كث''رة المف''ردات الخاص''ةو

لغرض موض'عا،وھ'و م'ا تطلّ'ب تتّب'ع ھ'ذِه األلف'اظ موض'عاً ،ث واتس'اع اش'تقاقاتھابموضوع البح'
ومما زاد األم'ر لة واحدة تجمعھا،الكشف عن داللتھا التي انمازت بتعددھا وعدم انتظامھا في دال

لح أن تك'ون صعوبة التداخل واالشتراك الحاصل بین الحقول الداللیة، فإن بع'ض المف'ردات تص'
 ھووات المتعددة لأللفاظ للفصل بینھ'ا،فكان لزاماً علّي التدقیق في السیاقاللي،في أكثر من حقل د

یتطلب مزیداً من الدقة والتبّصر في مع'اني األلف'اظ وبی'ان الف'ارق ال'داللي ب'ین داللتھ'ا المعجمی'ة 
من ،شروح نھ'ج البالغ'ةو المعاجم والسیاقیة ، وھذا ما دفع الباحث الى تتّبع المفردات جمیعاً في

  .ومن َثّم تصنیفھا في المجال الذي وضعت فیھ محددة لكل مفردة،ل الوصول إلى داللة أج

ي أتبرَك بجھدي في أشرف كتاب وخیر أّمة أخرجت للناس التي اتخذھا اإلمام فإنّ وختاماً، 
،راجیاً )u(وحسبي أنّي اجتھدت ساعیاً في خدمة لغة اإلمام.وسیلة التعبیر عن مبادىء الرسالة 

الشفاعة یوم القیامة، وأن )u(هللا تبارك وتعالى التوفیق والسداد،ومن اإلمام وأھل بیتھ الكرام 
   .أكون عند حسن الظن وآخر دعوانا أِن الحمد 8 ربَّ العالمین 
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  التمهيد
  ) العدل والظلم(مفهوم لفظتي 

 
ً
  : العدل لغة

ین لكّنھم.ا ُمتق.ابالِن كالمتض.ا،یُن والدال والالم أّصالن ص.حیحانالع: عدل ( أح.دھما ی.دلُّ عل.ى ،دَّ
  . )١( )واآلخر على اعوجاج، استواء

ِنْص..ُف  وھ..و،بكس..ر الع..ین) ْدلالِع..: (وھ..ي الدالل..ة الحّس..یة،الدالل..ة المركزی..ة لھ..ذه اللفظ..ة وأص..لُ 
ِحم..ٍل الِع..ْدَل اس..ُم   :إل..ى أنَّ ) ھ..ـ٣٧٠:ت(وذھ..ب األزھ..ري،یك..ون عل..ى أّح..د ج..انبي الداب..ة،الِحْم..ل

ج المعن..ى لیطل..ق عل..ى حال..ة ،)٢( والجم..ُع أع..داٌل وع..دولٌ ،مس..ّوى ب..ھ :أي،مع..دول بحم..لٍ  ُث..مَّ ت..درَّ
 بحسبو،وأصلھ في الّدّیة )كیل والِمثللل(وھو التوّسط بین حالین في كمٍّ أو كیف أو ) : االعتدال(

أي ،َع.ْدُل الش.يء وِعْدلُ.ھ س.واء(س.ان وف.ي الل،)الِمْث.ل(في معن.ى  واحداَ ) لِعدلُ الَعْدُل وا(ھذا یكون 
، غی..ِر ِجْنِس..ِھ والِع..ْدلم..ا ع..ادَل الش..يَء م..ن : الَع..ْدُل ب..الفتح () : ھ..ـ٢٠٧:ت(وق..ال الف..راء، ِمْثلُ..ھ

أو ُغ.الم ،إذا كانت شاةٌ تعدُل ش.اة،وِعْدُل شاِتكَ ، ُغالِمكَ ْدُل عندي عِ : لك أْن تقولوذ،الِمْثل:بالكسر
 ً   .)٤( ))٣( )ِجنسھ نصْبَت العین فقلَت َعْدل ُھ من غیرِ فإذا أردَت قیَمتَ ، َیعِدُل ُغالما

 وھ.و مص.درٌ ،الجور دّ وھو ضِ ،ما قاَم في النفوس أّنُھ مستقیمٌ ):الَعْدل(جمَع اللغویون على أنَّ وقد أ
  وھو أبلُغ منھ ألنَّھ ُجِعل الُمسمَّى نفسھ،فوِضع موِضع العاِدل سّمّ◌ِ◌ي بھ

   
،یقال:والَعْدلُ ،عدالً    المرضيُّ :ھو َیْقِضي بالحقِّ وَیْعِدل، والَعْدُل ِمَن الناس:(الُحْكُم بالحقِّ

  : )٦(قال زھیر بن أبي سلمى،)٥()الَعْدلُ :ُكلَّھُ ،دالُة والُعدولَُة والَمْعَدلةُ والعَ  ،قولھ وُحْكَمھ
                                ]من الطویل[                                                                              

ً رِ  َسَرواتُھُم        ھُُم بَیننا فَھُمْ  تَقُلْ قوٌم  متى یَْشتَجرْ    َوھُُم َعْدلُ  ضا
،  یمی..ُل ب..ھ الھ..وى فیج..ور ف..ي الحك..موھ..و ال..ذي ال) الَع..ْدل(وم..ن أس..ماء هللا س..بحانھ وتع..الى 

  .)٢(أي بمراعاة الِقْسط،)١(]¢  £  ¤[:قال تعالى،اإلقساط:والَعْدلُ 
                                           

عب.د الس.الم محم.د :،تحقی.ق)ھ.ـ٣٩٥:ت(ألبي الحسن أحمد بن ف.ارس ب.ن زكری.ا ) :عدل(معجم مقاییس اللغة  )١(
 .  ٤/٢٤٦ :ھارون

عب.د الس.الم محم.د :،تحقی.ق)ھ.ـ٣٧٠:ت(أب.و منص.ور محم.د ب.ن أحم.د األزھ.ري) :ع.دل(تھ.ذیب اللغ.ة :ینظر )٢(
 .  ٢/٢٠٩: ھارون

أحم.د یوس.ف :،تحقی.ق ومراجع.ة)ھ.ـ٢٠٧:ت(أب.و زكری.ا یحی.ى ب.ن زی.اد الف.راء  :معاني القرآن)٣(
 . ١/٣٢٠:نجاتي ومحمد النجار

، ١١/٤٣٢ :)ھ.ـ٧١١:ت(ن مكرم بن منظ.ور المص.ريأبو الفضل جمال الدین محمد ب) :عدل(لسان العرب  )٤(
عب.د :،تحقی.ق)ھ.ـ١٢٠٥:ت(محم.د مرتض.ى الحس.یني الزبی.دي):ع.دل(ن جواھر الق.اموس تاج العروس م: وینظر

 .  ٢٩/٤٤٦: الستار أحمد فراج
اب..راھیم .دو مھ.دي المخزوم.ي،.د:،تحقی.ق)ھ.ـ١٧٥:ت(الفراھی.ديأب.و عب.د ال.رحمن الخلی.ل ب.ن أحم..د  :الع.ین )٥(

اس...ماعیل ب...ن حم...اد ):ع...دل(ت...اج اللغ...ة وص...حاح العربی...ة،الص...حاح: وینظ...ر، ٢/٣٨) : َع...َدلَ ( :الس...امرائي
 . ١١/٤٣٢: )عدل(و لسان العرب ،٥/١٧٦٠: أحمد عبد الغفور عطار:تحقیق،)٣٩٣:ت(الجوھري

 ٤/٢٤٦):ع.دل(معجم مقاییس اللغة:وینظر ،٤٩: حمدو طّماس:شرحھاعتنى بھ و،دیوان زھیر بن أبي سلمى )٦(
. 
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وِرج..اٌل  ،لٌ وَرُج..الِن َع..دْ ،َرُج..ٌل َع..ْدٌل :فیق..ال،عل..ى الواح..د وغی..ره بلف..ظ واح..د) لُ الَع..دْ (ویطل..ق 
 فھو ال،وِنسوةٌ ذوات َعْدلٍ ،َعْدلٍ  رجاٌل ذوو: كلُّ ذلك على معنى،وِنسوةٌ َعدلٌ ، ْدٌل وامرأةٌ عَ ،َعْدلٌ 

فإْن رأیَتُھ مجموعاً أو مثّنى أو مؤّنثاً فعلى أنَّھ أج.ري مج.رى الَوص.ِف ،ُیثّنى وال ُیجَمُع وال یؤّنثُ 
  . )٣(الذي لَْیَس بمصدر

َعَدَل الحاِكُم في :الَعْدَل مشتٌق من االعتدال وھو االستواء،یقال(ى أّن ،إل)ھـ٣٢٢:ت(وذھب الرازي
  ن اآلخر،والَعدُل وى بین الخصمین وأنصفھما ولم یمل إلى أحٍد دواالُحْكِم إذا س

  ھو اإلنصاُف والتسویة بین الشیئین المتكافئین ،كما یعدل القاضي بین: في كالِم العرب 
  . )٤()قد جار:دون اآلخر ،فإذا ماَل إلى أحدھما قیلالخصمین وال یمیُل إلى أحٍد 

شيء )الوسط(إلى ) العدل(وسُط الشىء،وانصراف :وذھب الدكتور السامرائي إلى أّن معنى العدل 
  . )٥(التي تعني المعادلة والمساواة) َعَدلَ (تقوى علیھ مادة 

، ا س..ّوْیُت َبیَنُھم..اعادل..ُت ب..ین الّش..یئین وَع..َدْلُت فالن..اً ِبف..الٍن إذ:المس..اواةُ والِمْث..ُل ُیق..ال:والَع..ْدلُ  
وم.ا َیْع.ِدلك عن.دي  (...) َل ل.كال ِمث.:أياللھ.مَّ ال َع.ْدَل ل.ك (:قاَل الزمخش.ري،)٦(التَّساوي: والتعادلُ 

أي ،)٨(]  +  ,  -       .  /[:قول...ھ تع...الى ھومن....)٧( )أي م...ا ُیْش...ِبُھكَ ،ش...يء

  . )٩( غیره في العبادة ویجعلون لھ عدیالً  یساوون بھ
والمش.رُك ) : (إلش.راكا(وھ.ي ،صل الثاني لداللة ھذه اللفظ.ةفي األ وھذا ما ذھب إلیھ ابن فارس

ي بھ غیره،عالى هللا عن قولھم علّوا كبیراً ت،یعدُل برّبھ ُھ یسوِّ   .)١٠( )كأنَّ
  وذلك في قولھ ،)١١( )یعدل المفدى بمثلھ ألنَّ الفادي،الِفدیة:والَعْدلُ :(الزمخشري وقال

  .)١٣(ة أي فدیّ ،)١٢(]  l  k  j  i  :[تعالى

                                                                                                                         
 .  ٩: من اآلیة : الحجرات سورة  )١(
 أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري:الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون األقاویل في وجوه التأویل: ینظر )٢(
 .  ٤/٣٦٨:عبد الرزاق المھدي:تحقیق،)ھـ٥٣٨:ت(
،تحقی.ق )ھ.ـ٣٢١:ت(الحس.ن ب.ن دری.د أب.و بك.ر محم.د ب.ن:)ع.دل(وجمھرة اللغ.ة، ٢/٣٨): عدل(العین :ینظر )٣(
أحم.د ب.ن محم.د ب.ن عل.ي ):ع.دل(والمصباح  المنیر في غری.ب الش.رح الكبی.ر ، ٢/٢٨١: رمزي منیر بعلبكي.د:

 .٢٠٠: )ھـ٧٧٠:ت(المقري الفیومي
  .٣/٥١:هللا سلّوم السامرائي عبد.د:،تحقیق)ھـ٣٢٢:ت(حاتم أحمد بن حمدان الرازي بوأ:كتاب الزینة)٤(
 .٢٨٩:ابراھیم السامرائي.دمن معجم الجاحظ،:ینظر )٥(
معج...م ف...ي ،والكلی...ات ،١١/٤٣٤) :ع...دل( الع...رب ولس...ان، ٤/٢٤٧) : ع...دل(مق...اییس اللغ...ة معج...م :ینظ...ر )٦(

ع..دنان .د:تحقی..ق ،)ھ..ـ١٠٩٤:ت( البق..اء أی..وب ب..ن موس..ى الحس..یني الكف..وي أب..و:المص..طلحات والف..روق اللغوی..ة
 . ١٥٠: ومحمد المصري،درویش

محم.ود محم..د :تحقی.ق،)ھ.ـ٣٥٨:ت(القاس.م ج.ار هللا محم.ود ب..ن عم.ر أحم.د الزمخش.ري أب.و:أس.اس البالغ.ة  )٧(
 .  ١/٦٣٧: شاكر

 .  ١: من اآلیة : األنعام سورة  )٨(
عب.د الجلی.ل عب.ده :،تحقیق)ھـ٣١١:ت(اسحاق ابراھیم بن السري الزجاجابو : معاني القرآن واعرابھ : ینظر )٩(

 . ٢/٢١٠) : عدل(وتھذیب اللغة ، ٢/٢٢٧:  شلبي
 .  ٤/٢٤٦ :)عدل(معجم مقاییس اللغة  )١٠(
 .  ٢/٣٤: الكشاف  )١١(
 .  ١٢٣:  من اآلیة:البقرةسورة  )١٢(
 . ١/٢٠٤: ومعاني القرآن واعرابھ للزجاج ،  ١/٧٥ ،الفراء: معاني القرآن: ینظر  )١٣(
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  . )٢()تفد كلَّ فداء( :أي )١(]  M  L  K  J  I  H  GN[:تعالى وقولھ
لتوب..ُة والج..زاُء والقیم..ُة الفریض..ُة وا:وقی..ل الع..دلُ ،أي ف..داءٌ ،ال ُیقب..ُل من..ھ ص..رٌف وال ع..دٌل :ویق..ال

  . )٣(أي ِقیَمَتھ: ُخذ َعْدلَھ من كذا وكذا :یقال،
ْیُتُھ فاْس.َتوى ،َعَدلُت الشَّيء فاْعَتدل: یقال،التَّسویة واالستقامة: ومن معاني الَعْدل أَقْمُت.ُھ أو ،أي س.وَّ

  .)٤(سّواهُ: َوَعَدَل المیزاَن والمكیالَ ، فاستقامَ 

..يء ع..ن والَع..ْدُل أَنْ : (ق..ال الخلی..ل،المی..ُل واالنِح..راف:والَع..ْدلُ  َعَدلُت..ُھ ع..ن .وجھ..ھ فتمیل..ھ َتع..ِدَل الشَّ
 یج.يءق.د و،أي م.اَل وانص.رفَ ،عَدَل عن الطریق ع.دوالً :یقالو،)٥( )وعدلُت أنا عن الطریق،كذا

َعَطْفُتھ..ا :َدْلُت الّداّب..َة إل..ى طریقھ..ا أيوَع..،َع..َدَل الی..ھ ع..دوالً إذا َرَج..عَ فیق..ال ،بمعن..ى َرَج..عَ ) َع..َدلَ (
  .)٦(فاْنَعَدلَتْ 

  

  العدل اصطالحًا 
ك..لُّ موِض.ٍع ذك..ر هللا فی..ھ المی..زان : والَع..ْدُل ،األم..ر المتوّس..ط ب.ین طرف..ي اإلف..راط والّتف.ریط ھ.و 

عب.ارة ع.ن االس.تقامة عل.ى الطری.ق الح.ّق باالختی.ار : وفي الشریعة ، والحساب فإّنھ أراد العدل 
 ً   .)٧(عّما ھو محظور دینا
یعني تنزیھ هللا تعالى عن فعل القبیح واإلخالل : الَعْدَل (إلى أنَّ ،)ھـ٤١٣:ت(وذھب الشیخ المفید 

  .)٨( )بالواجب

والَعْدُل والِعْدُل ،یستعمل باعتبار المضایفة:َعْدلَ أنَّ ال،)ھـ٥٠٢:ت(یَّن الراغب األصفھاني وب

Í  Ì  Ë    [كاألحكام وعلى ذلك قولھ ،لكنَّ الَعْدَل یستعمل فیما یدرك بالبصیرة ،یتقاربان

Î[)فالَعْدُل ھو ، یالتِ كِ ّسِة كالموزونات والمعدودات والمَ والِعْدُل والَعدیُل فیما ُیْدرُك بالحا،)٩

ً ،)١٠( )بالَعْدِل قاَمِت الّسمواُت واألرضُ (الّتقِسیُط على سواٍء،وعلى ھذا روي  أّنھ لو  على تنبیھا
ً عن،ٌن من األركان األربعة في العالمكان ُرك على مقتضى الحكمة ، ھزائداً على اآلخر أو ناقِصا

 ً مطلٌق یقتضي العقُل ُحسنُھ وال یكون في شيء من : والَعْدُل ضربان . لم یكن العالُم ُمنتِظما
                                           

 .  ٧٠:  من اآلیة:االنعامسورة  )١(
 ،)ھ...ـ١٢٧٠:ت(أب...و الفض...ل محم...ود ش...كري اآللوس...ي:روح المع...اني ف...ي تفس...یر الق...رآن والس...بع المث...اني )٢(

 .٧/١٨٧: ١ط،محمد أحمد اآلمد،وعمر عبد السالم السالمي:تحقیق
 . ٥/١٧٦٠:  )عدل(والصحاح، ٢/٣٩): عدل(العین : ینظر  )٣(
مكت.ب :تحقی.ق ،)ھ.ـ٨١٧:ت(ین محم.د ب.ن یعق.وب الفی.روز آب.اديمج.د ال.د) :ع.دل(القاموس المح.یط : ینظر  )٤(

 ٢٩/٤٤٧) : ع.دل(وتاج الع.روس ،  ١٣٣٢: محمد نعیم العرقسوسي:تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة،إشراف
. 
 . ٢/٢٨١، )عدلَ (جمھرة اللغة :وینظر،  ٢/٣٨): عدل(العین  )٥(
 .١١/٤٣٣،)عدل(العربولسان ،١/٦٣٧): عدل(وأساس البالغة، ٢/٣٩: )عدل(العین :ینظر )٦(
 .٦٣٩) : معجم في المصطلحات والفروق اللغویة(الكلّیات  )٧(
 .  ٣٢: )ھـ٤١٣:ت(الشیخ المفید : النكت االعتقادیة  )٨(
 . ٩٥: من اآلیة : المائدة سورة  )٩(
ب...اب  ،محم...ود عوام...ة:ی...ق،تحق)ھ...ـ٢٧٥:ت(س...لیمان ب...ن األش...عث األزدي السجس...تاني:س...نن أب...ي داود  )١٠(

 . ٤٥ :٣٤١٠ ،رقم الحدیث،المخابرة
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ْن  اإلحسان إلى َمْن أحسَن إلیك وكفِّ :وال ُیوَصُف باالعتداء بوجٍھ نحواألزمنة منسوخاً  األذیِة َعمَّ
ً في بعض األزمنة  ،وَعْدٌل یعرُف كونھ عدالً بالّشرع ،كفَّ أذاه عنك ویمكُن أْن یكون منسوخا

  ولذلك ،وأصُل مال المرتدِّ 

ح...و ھ...و المعن...ي وھ...ذا الن،وس...یئة فس...ّمي اعت...داء،)١(]¡|  {  ~  �[:تع...الى ق...ال 

ذل.ك ،واإلحس.ان) الَع.ْدلِ (فرق.اً ب.ین غیر أنَّ ھن.اك ،)٢(]O   N  M  L  K[:بقولھ

ف.أْن یقاب.َل أّما اإلحساُن           ،إْن خیراً فخیٌر وإْن شراً فشرٌّ ،ھو الُمساواة في الُمكافأة:لأنَّ الَعدْ 

  Í  Ì  Ë[: وقولھ تعالى،  بأقّل ِمْنھُ  والشرُّ ،الخیَر بأكثر ِمْنھُ 

            Î[ )إذا اعتب...ر فی...ھ معن...ى ) َع...ْدلٌ (فیق...اُل للغ...ذاء ،ي م...ا یع...ادُل م...ن ّص...یام الّطع...امأ: )٣

  . )٤(المساواة

  
  

 
ّ
 لغة الظ

ُ
  : لم

..دُ أ،ال..الُم والم..یُم أص.الِن ص..حیحاِن الظ..اُء و: ظل.م ( .یاء والن..ورحَّ واآلخ..ر وض..ُع ،ھما ِخ..الُف الضِّ
 ً   .  )٥( )الشيء غیَر موضعھ تعّدیا

لَم..ةُ :ّن الدالل.ة األول..ى لھ.ذا اللف..ظ ھ.يُیب.ّیُن لن..ا اب.ن ف..ارس أ .الم  ،وجمعھ.ا ُظلم..ات،الظُّ اس..ٌم : والظَّ
لَمِة  ً وقد أْظلََم المكاُن إظ،لِلظُّ  طل.ق عل.ى الّش.خص الغری.بیك.ان  ظاللف. وم.ن المج.از أنَّ ھ.ذا. الما

ك.أنَّھم یجعل.ون ،أو أقبل.ْت َس.وادةٌ ،س.واداً  ی.ُت رأ:ك.أن یقول.ون م.ثالً ،الذي یقت.رب م.ن غی.ره ل.یالً 
َل ذي َظلٍَم◌ٍ (:تقول،ُیَسّموَن الّشخَص سواداً الشخَص ُظْلمة في الّتشبیھ عندما  وھو إذا كان ،لَقیُتھ أوَّ

لمة)...(الرؤیةَل شيٍء سدَّ َبَصَرَك في أوّ  كم.ا ،ْجري ُمجرى المصدریَ ، ال یجمُع ، والّظالُم اسم للظُّ
  .)٦( )شدیُد الشرِّ :ویوٌم ُمظلِم ،والبیاض الّسواد:نحو،ال یجمع نظائره

%  &  '  )  [:وقول..ھ ع..زَّ وج..ل،)٧( ]¯  °  ±   [وف..ي التنزی..ل العزی..ز 

أم..َر الض..اللة ُمظلِ..ٌم غی..ر  ُیخ..رُجھم م..ن ظلم..اِت الّظالل..ة إل..ى ن..ور الُھ..دى ألنَّ  :أي،)٨(]   *(

                                           
 . ٤٠من اآلیة : الشورى سورة  )١(
 . ٩٠: من اآلیة : النحل سورة  )٢(
 . ٩٥: من اآلیة : المائدة سورة  )٣(
 . ٣٣٧: ندیم مرعشلي:تحقیق،معجم مفردات ألفاظ القرآن،الراغب االصفھاني: ینظر  )٤(
 .  ٣/٤٦٨: )ظلم(معجم مقاییس اللغة  )٥(
 .٣٣/٣٧): ظلم(تاج العروس و، ١٢/٣٧٨):ظلم(لسان العرب :ینظر، و ٨/١٦٣):ظلم(العین  )٦
 .  ٣٧: من اآلیة : یس سورة  )٧(
 .  ٢٥٧: من اآلیة : البقرة سورة  )٨(
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ُحفر فیھا بئر أو حوض ولم یحفْر فیھا ق.ّط واس.م ذل.ك الت.راب :أرٌض َمظلومٌة :(ومن المجاز،بّینٍ 
  . )١( )َظِلِ◌یم

  ]من البسیط[                :                                           )٢(قال النابغة الذبیاني

  كالَحْوِض بالمظلومِة الَجلَدِ  إالّ األواريَّ ألیاً ما أُبَیّنُھَا           والنُؤي

واألص..ل وض..ُع .َظلَم..ُھ َیْظلُِم..ُھ ُظْلم..اً : (وأّم..ا األص..ل اآلخ..ر أو الدالل..ة الثانی..ة لھ..ذه اللفظ..ة فھ..ي 
م.ا وض.ع الّش.َبھ (:أي، )٣( )َظلَ.مَ من أشبھ أب.اه فم.ا : (أال تراھم یقولون ، الشيء في غیر موضعھ 

  . )٤( )غیر موضعھ
  ]من الطویل[                                    :                          )٥(قال كعب بن زھیر 

  ھ أباه فما ظَلَمْ یُْشبِ قدیماً وَمْن          لَْم یُخِزنِي في حیاتھ   أنا ابُن الذي 
ً  (:المجازومن               :)٧( قال ابن  مقبل،)٦( ))التعبیط(وھو ،إذا َنَحرهُ من غیِر داءٍ ،ظلََم الَبعیَر ُظْلما

   ]من البسیط[

  )٨(ھُْرُت الشقاِشِق ظَالّموَن لِْلُجُزرِ        ةُ في داٍر وكان بھا عاَد األِذلّ 

ولذا كان محاالً في حّق.ھ  )...(ِمْلِك الغیِر ومجاوَزةُ الحدِّ  التصرُّف في: (ُثمَّ أطلقت ھذه الداللة على
  . )٩( )إذ العالُم كلّھ ملكھ تعالى ال شریك لھ،تعالى

 الكبی..ر ینولھ..ذا یس..تعمل ف..ي ال..ذنب،  یعن..ي فیم..ا یكث..ر  وفیم..ا یق..ل م..ن التج..اوز: ومج..اوزة الح..ّد 
ك.ان َب.ْیَن الُظلم.ین َب.وٌن   وإن،لٌِم ظ.ا: ظ.الٌِم وف.ي إبل.یس : ی.ھفي تعدّ ) ∆(لذلك قیل آلدم ،الصغیر 

  . )١٠(َبعیٌد 
الراغ..ب  ویص..ّرح ، والمی..ُل ع.ن القص..د ، االنح.راف ع..ن االعت..دال: خ..رى منھ..ا وللظل.م مع..اٍن أ

  وضع الشيء في غیر موضعھ المختصِّ بھ إّما بنقصان(األصفھاني بأنَّ الظلّم ھو 
..قاء وم..ن ھ..ذا،وإّم..ا ِبع..دول ع..ن وقت..ھ أو مكان..ھِ ،أو بزی..ادٍة   إذا تناولت..ھ ف..ي غی..ر ،یق..ال َظلم..ُت السِّ

  .)١١( )الظلیمُ :ویسمى ذلك اللّبنُ ،وقتھ

                                           
 . ١/٦٢٦) : ظلم(أساس البالغة  )١(
 .٣٢: حمدو طّماس، تحقیق وشرح : یانيدیوان النابغة الذب )٢(
 .١/١٩٩:أحمد عبد السالم:،تحقیق)ھـ٣٩٥:ت(ألبي ھالل العسكري:جمھرة األمثال )٣(
 . ٣/٤٦٨: )ظلم(معجم مقاییس اللغة  )٤(
 .٣/٤٦٨:)ظلم(معجم مقاییس اللغة  :، وینظر١٤٩: درویش الجویري. د:تحقیق، دیوان كعب بن زھیر  )٥(
  . ٣٣/٣٧: )ظلم(تاج العروس  )٦(
ت.اج الع.روس  :وینظ.ر، ٧٤: س.نع.زة ح. د: تحقی.ق ، )ھ.ـ٣٧:ت(دیوان تمیم بن أبي مقبل من بني العجالن  )٧(
 . ٣٣/٣٧: )ظلم(
وظالّم.ون للج.زِر ، یش.بھ خطب.ائھم بالفحول.ة الھ.ادرة ،یة عن وصفھم باللِّسن والفصاحة كنا: ُھْرُت الشقاِشق  )٨(

 ً بمعنى أنَّھم وضعوا النحَر ف.ي ،ّنما حقُّھا أْن ُتنحَرَ◌ نحراً وإ، اءِسماناً من غیر علة بھا أو د أي ینحرونھا ِصحاحا
 .  ٧٥،ھامش الدیوان :ینظر،غیر موضعھ

 .  ٣٣/٣٣): ظلم(تاج العروس  )٩(
 .٣٢٦معجم مفردات ألفاظ القرآن،: ینظر )١٠(
 . ١٢/٣٧٣: )ظلم(لسان العرب : وینظر، ٣٢٦: م،ن  )١١(
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ْلَ◌مِ أنَّ لظائر أصحاب الوجوه والنّ  ثمَّ یبّین   : أوجھ ةعبأر لظُّ
.....رُك والنف.....اقوأعظَ ،ل.....ٌم ب.....ین اإلنس.....ان وهللا تع.....الىظُ : األول    ول.....ذلك ق.....ال ،َم.....ُھ الُكْف.....ر والشِّ

Ê    Î  Í  Ì  Ë [:وإّی.........اه قص.........د بقول.........ھ،)١(]  D  C    B  A  @[:تع.........الى

Ï[)٢(.  

                                                   .)٣(]  º  «  ¼  ½       ¾[ :ومنھ قولھ تعالى،الناسُظلٌم بین اإلنسان و:الثاني

  .)٤(];  >  :[:ومنھ قولھ تعالى، ُظلُم اإلنسان لنفسھ:الثالث

Ç   Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á  :[ الّظلم بمعنى النقص،وذل.ك ف.ي قول.ھ تع.الى:والرابع

ÈÉ  [)ل....م ت....نقص من....ھ ش....یئاً،وقولھ تع....الى:أي،)٥]:  ?  >      =  <      ;  :

B  A  @C  [ )یعني )٦: َ   .ال تنقص نفس شیئا

  
ْلمَ  ونشیر إلى أنَّ  ْلم اسم یقوم مقام المصدر،مصدٌر حقیقيٌّ (:  الظَّ   . )٧()وھو ظالٌم وظلوم،والظُّ

ْل.مُ (و ج.اَر الح.اِكُم ف.ي الحك.ِم،إذا م.اَل إل.ى أّح..د :،یق..ال...الج.وُر وھ.و المی.ل إل.ى أح.د الّط.رفین:الظُّ
  .)٨( )الخصمین

 :الّظ..الم والمظلوم،وج..اء ف..الٌن متظلم..اً من..ھ،أي:الُمppتَظَلِّم(ألنَّ ِم..ن ألف..اظ األض..داد، الُمppتَظَلِّمو
  .)٩() مظلوم
  .)١٠() َتَظلَّْمُت ِمن فُالٍن،إذا َظلََمَك،وَتَظلَّْمُت ِمْنُھ،إذا َظلَْمَتھُ (:ویقال

  

                                           
 .  ١٣: من اآلیة : لقمان سورة  )١(
 . ١٨: من اآلیة : ھود سورة  )٢(
 . ٤٢: من اآلیة : الشورى سورة  )٣(
 .  ٣٢من اآلیة : فاطر سورة  )٤(
 .  ٣٣من اآلیة :  سورة الكھف )٥(
 .  ٤٧من اآلیة :  سورة األنبیاء )٦(
 .١٢/٣٧٣: )ظلم(لسان العرب: وینظر، ٥/١٩٧٧) : ظلم(الصحاح ،)٧(
 .٣/٥١:اإلسالمیةكتاب الزینة في الكلمات العربیة )٨(
كت..اب :وینظ..ر ،١٢٦:حّن..ا ح..ّداد.د:تحقی..ق ،)ھ..ـ٢٠٦:قط..رب(أب..ي عل..ّي محم..د ب..ن المس..تنیر:كت..اب األض..داد )٩(

كت.اب األض.داد ف.ي و ،١١٧:محم.د أب.و الفض.ل اب.راھیم :تحقی.ق ،)ھـ٣٢٨:ت(محمد بن القاسم األنباري: األضداد
 ،٣٠٢-٣٠٠:ع.زة حس.ن.د:تحقی.ق ،)ھ.ـ٣٥١:ت(ب.ي الطی.ب عب.د الواح.د ب.ن عل.ي اللغ.وي الحلب.يأل:كالم الع.رب

 .٢٧٤: أنطونیوس بطرس.د: والمعجم المفصل في األضداد
 .١٠٦:المعجم المفصل في األضداد)١٠(



 .............................................................................التمھید 
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لم اصطالحًا 
ُّ
  الظ

وقی.ل ھ.و التص.ّرف ف.ي مل.ك الغی.ر ومج.اوزة ، التََّعّدي عن الح.قِّ إل.ى الباط.ِل وھ.و الج.ور  ھو(
  .)١( )الحدّ 

                                           
 .  ٣٥٤ ،الكلیات : وینظر، ١٢١: التعریفات  )١(
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  الفصل األول
  )الفعليةواالمسية تانالصيغ(داللة ألفاظ العدل

 
ّ
  .وتصريفاتها  )ل.د.ع(ة مبشتقات مادةاملختص
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  املبحث األول
  داللة املصدر

 .)١()ھو االسم الذي یدل على الحدث مجرداً من الزمن والشخص والمكان:المصدر( 
ولEEم یكتEEف ،وتّجEرد المصEEدر مEEن الEزمن یمّیEEزه مEEن الفعEEل الEذي یEEدلُّ علEEى الحEEدث مقترنEاً بEEالزمن

بEل ،الصرفّیون في تعریف المصدر بأّنھ مادّل على الحدث المجّرد من الزمEان لتمییEزه مEن الفعEل
ن إنَّ المصEدر مEادلَّ علEى حEدث مجEرد مEن الزمEا(:ف لكي یكون جامعاً مانعاً فقالواوّسعوا التعری

ً (یتضمن أحرف فعلھ لفظاً أو تقدیراً كقولنا  والمصEدر ،)٢())وَعEَد ِعEدة(و) تEاالً قاتEَل قِ (و) َعلَِم ِعلمEا
  .)٣( والسماعي والصناعي القیاسي:ثالثة أنواع

     ،في آیاتھ أربع عشرة مرة، للداللة على البدل والفدیة)الَعْدل( استعمل القرآن ھذه اللفظة

يَ ألُ  ،أي )٥( ]Í   Ì  ËÎ [:قال تعالى،)٤(والمساواة واإلنصاف  بینكم في الحكم  َسوِّ

التسEویة :متنوعEة منھEا كثیراً،وبEدالالت وردت في الشعر العربEيو. )٦(إذا تخاصمتم فتحاكمتم اليَّ 
                            ]من الطویل[                                         :)٧(والتقویم،قال الفرزدق
  )٨(َعْدِل ما أَْضَحى ِمَن األْمِر مایلِ وال   األَْزِد  بالُملِك  قائٌِم    لََعْمُرَك ما في

وكمEا )٩(خمساً وعشرین مرة،بصیغة المصدر )ل.د.ع(فقد وردت مادة ،أّما في خطب نھج البالغة
  :تيأی

  ) .َعَدلَ (المشتق من الفعل الثالثي المجرد )الَعْدل(داللة المصدر :أوالً 
  :للداللة على ما یأتي )١٠(حدى وعشرین مرةإھذه الصیغة في خطب نھج البالغة،وردت 

 ،عدالة اهللا تعاىل: أوالً 
ّ
 عباده وحكمه بيـنهم بـاحلق

ّ
وذلEك فEي سEیاق ،فيما خيص

َوأَْشَھُد أَنَّ"ھُ ((:بالتقوى وعظھو،و العلماء) 8(صف جوھر الرسول وو،في تنزیھ هللا،)∆(كالمھ 
داً َعْبُدهُ َوَرُسولُھُ، َوَسیُِّد ِعبَاِدهِ َعَدَل، َوَحَكٌم َعْدٌل    .)١١())فََصَل، َوأَْشَھُد أَنَّ ُمَحمَّ

، :أي) َعEEدٌل َعEEَدلَ (  ): العEEْدل(ألّن للمبالغEEة ) عEEادل(ولEEم یقEEل ) َعEEْدل(أطلEEق المصEEدر حكEEَم بEEالحقِّ
وھEذا .)١()ألّنEھ ُجِعEَل المسEّمى نفسEھ عEدالً ،وھEو أبلEُغ منEھ،لعادلفوضع موضعَ  ا،مصدٌر ُسمّي بھ(

                                           
 .٢٠٨: بغداد،مكتبة النھضة،خدیجة الحدیثي.د:أبنیة الصرف في كتاب سیبویھ )١(
 :تحقیق،)ھـ٧٦٩:ت(بھاء الدین الھمداني  :شرح ابن عقیل على ألفیة بن مالك:ینظرو .٤٤:تصریف األسماء )٢(

 .٢/١٧١ :محمد محي الدین عید الحمید
  .٢١٠-٢٠٨،أبنیة الصرف في كتاب سیبویھ:ینظر )٣(
 .٧٤٧:اإلدارة العامة للمعجمات،مجمع اللغة العربیة):عدل(معجم ألفاظ القرآن : ینظر )٤(
 .١٥: من اآلیة:سورة الشورى )٥(
 .٧٤٧،)عدل(معجم ألفاظ القرآن الكریم: ینظر )٦(
 .٢/٣٩٠: یلیا الحاويإ :ضبط معانیھ وشروحھ وأكملھا:دیوان الفرزدق )٧(
ھEEEامش :ینظEEEر، لEEEیس بEEEین األزدیEEEین  مEEEن ھEEEو ممEEEرس بالملEEEك أو مEEEن یقEEEف لألمEEEور حEEEین تعEEEوجّ :یقEEEول )٨(

 .٢/٣٩٠،الدیوان
 .٨٧٦-٨٧٤: دشتيالمعجم المفھرس أللفاظ نھج البالغة،كاظم محّمدي ومحمد :ینظر )٩(
 .٨٧٦:ن.م )١٠(
مEن كEالم أمیEر المEؤمنین علEي ابEن ) ھEـ٤٠٦:ت(وھو مجموعة ما اختاره الشریف الرضي  :نھج البالغة  )١١(
 . ٤١٥:٢١٤/خ،الدكتور صبحي الصالح: تحقیق ،)∆(بي طالبأ
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أّكEد  و،اً عقالً ونقالً فیستحیل فEي حّقEھفي جمیع أفعالھ وأحكامھ لكون الظلم قبیح) عادلٌ (یعني أّنھ 
  .)٢(بالفعل إلى إیجادٍ ) َعَدلَ (ذلك وأشار بقولھ 

ف بEال فھEو معEرّ ،واإلضEافة) ال(نكرة مجEردة مEن ،على صیغة المصدر) َعْدلٌ (لفظة  وقد جاءت 
بالمصEدر علEى سEبیل  وھEو وصEف، )أنَّ (لEـ اً قEد وقEع خبEرو،مEن أسEماء هللا الحسEنى ألّنھ،تعریف
  رجEٌل عEْدلٌ  :قEولھم،وھEذا الوصEف َكثیEر فEي لغEة العEرب،ومعناه الذي ال یظلم وال یجEور،المبالغة

، ١٩٨، ١٠٦، ٩١( /خ      :في خطب أخرى لإلمام ومنھا وردت لةمثل ھذه الدالو،)٣(عادل:أي
٢٢٧، ٢٢٣، ٢١٦ .(  

  

 ) 8(الداللة على عدل الرسول :ثانياً 
ّ
في ،)∆(وذلك في سیاق كالمھ ،يف حكمه باحلق

ْش""ُد، َوُس""نَّتُھُ ال،)٤(اْلقَْص""دُ ِس""یَرتُھُ  ((:ووعEEظ النEEاس،)∆(تبیEEین فضEEل الرسEEول وأھEEل بیتEEھ رُّ
ُسلِ  ؛اْلَعْدلُ َوُحْكُمھُ َوَكالَُمھُ اْلفَْصُل،   .)٥())أَْرَسلَھُ َعلَى ِحیِن فَْتَرة ِمَن الرُّ

خیر األمEور ) : ((8(الوسط من األمور كلھا كما قال أو،أي االستقامة واالعتدال،)لقصدسیرتھ ا( 
  .)٦())أوسطھا

  ،  )كالمھ الفصل(و ،ومعاني األمور كلھا ،إلى مصالح الدین والدنیا ):سّنتھ الّرشد(و
ُ ((:)8(ولھذا قال،والباطلفاصل بین الحق ال أّنھ یEتكلم ،وأراد بجوامع الَكلِم،)٧())تیُت جوامع الَكلِموأ

  حكمھ(و،وتحتھا معان جّمة ونكت غزیرة،بالكلمات القصیرة
  :كقولك، وھو مصدر بمعنى الفاعل،الذي ال جور فیھ وال حیف على صاحبھ): العدل

  .)٨(عادل:رجُل عدٍل أي
وذكر اللغویون في ،من اإلضافة المجرد،)ال(بصیغة المصدر المعرف بـ )العدل(وقد جاءت لفظة

في قولھ ،)∆(ھذه الداللة في خطبة أخرى لإلمام مثل وقد وردت،)٩()الُحكُم بالحقِّ :الَعْدلَ (كتبھم أنَّ 
، وُخطّ""ة َع""ْدلَمْرِض""يَّ الَمقالَ""ِة، ذا َمْنِط""ق ِة،َواْج""ِزِه ِم""َن اْبتَِعاثِ""َك لَ""ھُ َمقبُ""وَل الشََّھادَ  ((:

                                                                                                                         
 .١١/٤٣٢:)عدل(لسان العرب  )١(
 ،١١/٦٦: محمEEد أبEEو الفضEEل إبEEراھیم:تحقیEEق ،)ھEEـ ٦٥٦ت (البEEن أبEEي الحدیEEد :غEEة شEEرح نھEEج البال: ینظEEر )٢(

 .٤/٣٢: )ھـ٦٧٩:ت(علي بن میثم البحراني  كمال الدین میثم بن:وشرح نھج البالغة
مEEن  ، والبیھقEEي وموقفEEھ٦٣: أحمEEد مختEEار عمEEر.د،)دراسEEة فEEي البنیEEة والداللEEة(أسEEماء هللا الحسEEنى  :ینظEEر )٣(

  .١٠١:  أحمد عطیة الغامدي:اإللھیات 
 .٣/٣٥٤، )قصد(لسان العرب :ینظر ،االستقامة :القصد )٤(
 .١٧٤:٩٤/خ:نھج البالغة  )٥(
محمEEد عبEEد القEEادر :تحقیEEق،)ھEEـ٤٥٨:ت(أحمEEد بEEن الحسEEین بEEن علEEي بEEن موسEEى البیھقEEي : السEEنن الكبEEرى  )٦(

بEEEن أحمEEEEد بEEEن أبEEEEي بكEEEر القرطبEEEEي اأبEEEو عبEEEEد هللا محمEEEد :الجEEEEامع ألحكEEEام القEEEEرآن  :وینظEEEر .٣/٢٧٣:عطEEEا
 .٢/١٥٤: كيعبد هللا بن عبد المحسن التر :تحقیق،)ھـ٦٧١:ت(
 .٢/٢٥٠: حمزه أحمد الزین :شرحھ ووسع فھارسھ،)ھـ٢٤١:ت(أحمد بن محمد بن حنبل :المسند )٧(
 ةیحیEEى بEEن حمEEز ):شEEرح نھEEج البالغEEة(الEEدیباج الوضEEي فEEي الكشEEف عEEن أسEEرار كEEالم الوصEEي :ینظEEر )٨(

 . ٢/٧٧٨: خالد المتوكل :تحقیق،)ھـ٧٤٩:ت(يالحسین
 .٢٩/٤٤٦،)عدل(تاج العروس:وینظر ،١١/٤٣٣: )عدل(لسان العرب  )٩(
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صEEEاحب نطEEEق عEEEادل وخصEEEلة فاصEEEلة بEEEین الحEEEق  :أي،)ذا منطEEEق َعEEEْدل(:فقولEEEھ ،)١( ))فَْص"""ل
    :أو ذا  قول غیر ھازل كما قال تعالى ،)٢(والباطل

}a    `  _  ^  ]   \    [  {)تالف ،)٣EEEEى اخEEEEا علEEEEارات كلھEEEEذه االعتبEEEEوب بھEEEEوالمطل

والَعْدُل من الناس : (وذكر الخلیل،هللا سبحانھ وقربھ من) 8(ھو زیادة كماالتھ  مفاھیمھا أمر واحد
  .)٤()المرضي قولھ وحكمھ وشھادتھ

  

تِه:ثالثًا 
ّ
عِي
َ
وذلEك فEي سEیاق كالمEھ عنEدما كEان فEي ، الداللة على اإلمام العادل بني ر

فلما رأى سEعة داره أخEذ ،وھو من أصحابھ یعوده،وقد دخل على العالء بن زیاد الحارثي،البصرة
ك وُجش"وبة ِس"بَ لْ مَ  ةِ ف"ي خش"ونَ  ھ"ذا أن"تَ ،نینَ ؤمِ المُ  یا أمی"رَ :قال((:)∆(قولھ ومنھا،بوعظھ
""ِة ْس"ُت َكأَْن"َت،إِنِّي لَ َوْیَح""َك،: ق"ال!مأكل"ك ُروا  اْلَع"ْدلِ إِنَّ هللاَ تََع""الَى فَ"َرَض َعل"ى أَئِمَّ أَْن یُقَ""دِّ

  .)٦())فَْقُرهُ بِاْلفَقِیِر )٥(َكْیالَ یَتَبَیَّغَ ْنفَُسھُْم بَِضَعفَِة النَّاِس،أَ 
ً  التقبل التأویل واالجتھاد،َنصٌّ في الوجوب واإللزام) َفَرضَ ():∆(قولھ     إطالقا
  .)٧( ھم أَِئمة الحقّ ) أَِئمُة العدلِ (و،ي ھذا السیاقف السیماو

فEي ھEذا واستعمل اإلمEام ، ةوقع صفة لـألِئمّ ،)ال(مصدراً معرفاً بـفي النص  )العدل(جاءت لفظة 
تكEون عEادة بھEا   فھذه اللفظة عند نطEق المEتكلم،الزجروما تحملھ من داللة  ،)ویحك(لفظة النص 

) إنّ (اسلوب التوكید بـ ولذلك نجد أّن اإلمام استعمل في الكالم الذي تالھا،ممزوجة بغضب وتوتر
السEEالم مشEEارك لرعّیتEEھ فEEي أّنEEھ علیEEھ  ورفEEع الشEEك مEEن نفسEEھ واثبEEات،للداللEEة علEEى إقنEEاع المتلقEEي

عفاء منھم،معیشتھم مّما  من األصداء والمؤثرات لھ وقع خاصوھذا یعني أّن ھذا اللفظ ،سّیما الضُّ
فھEو مجEال لالنفعEاالت  النفسEیة والتEاثیر الEداخلي ،ال یوحیEھ لفEظ یوازیEھ لغEة،یسیطر علEى الEنفس

  .)٨(لإلنسان
َ◌ األلفاظ ال تدل بصورة دائمة على األمور الخارجیة اني وخEدم لھEا فاأللفEاظ ھEي أوعیEة للمعE،إِنَّ

فEي خطبEة أخEرى  وردت  ھEذه الداللEة ومثEل.)١٠(فEاللفظ دلیEل علEى المعنEى ،)٩(وتابعة والحقة بھا
َوَوقَْف"""تُُكْم َعلَ"""ى ُح"""ُدوِد اْلَح"""الَِل َواْلَح"""َراِم، َوأَْلبَْس"""تُُكُم اْلَعافِیَ"""ةَ ((:)∆(لإلمEEEام فEEEي قولEEEھ 

                                           
  . ١١٢: ٧٢/خ:نھج البالغة  )١(
     :تحقیEEق،)ھEEـ١٣٢٤:ت(الخEEوئي  میEEرزا حبیEEب هللا الھاشEEمي:شEEرح نھEEج البالغEEة فEEي البراعEEة منھEEاج:ینظEEر )٢(

 .٥/١٦٥: حسن زاده اآلملي وعلي عاشور
 .١٤ -١٣:الطارقسورة  )٣(
 .٢/٣٨: )عدل(العین  )٤(
 .٨/٤٢٢:)بیغ(لسان العرب :ینظر ،لم فیھلكھاأل یھیج بھ: یتبیغ )٥(
 .٤٠٩:٢٠٩/خ:نھج البالغة  )٦(
 وفEي ظEالل نھEج البالغEة  ،١٣/١٢١: ومنھEاج البراعEة ،١١/٣٤،)ابن أبي الحدید(رح نھج البالغة ش :ینظر )٧(

 .٤/٣٨٣: سامي الغریري : تحقیق،جواد مغنیة محمد:محاولة لفھم جدید
  .٤٤:ین علي الصغیرالدكتور محمد حس:العربي رؤیة قرآنیة معاصرة نظریة النقد  :ینظر )٨(
 :فEEایز الدایEEة .ود،حمEEد رضEEوان الدایEEةم :تحقیEEق،)ھEEـ٤٧١:ت(عبEEد القEEاھر الجرجEEاني :دالئEEل اإلعجEEاز:ینظEر )٩(

١٠٠. 
كمEEEال الEEEدین عبEEEد الواحEEEد بEEEن عبEEEد الكEEEریم الزملكEEEاني  :عجEEEاز القEEEرآناالبرھEEEان الكاشEEEف عEEEن  :ینظEEEر )١٠(
 .٨٠:أحمد مطلوب.ود،خدیجة الحدیثي.د :تحقیق،)ھـ٦٥١:ت(
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ً ،)١())عْدلِيِمْن َ  والعافیEة ھEي ،لكم تتقلبون فیھ كلباس العافیEة الشEاملة أراد أّني جعلت العدل لباسا
  ).١٣١،١٣٨(/خ     في وردت ھذه الداللة مثلو.)٢(السالمة من ُظْلِم الظالمین

 وذلـك يف سـياق كالمـهبـ احلكمالداللة على : رابعًا 
ّ
عEن نقضEھ لحكEم ،)∆(احلق

یَا ((:قولھ،الحكمین إِنََّم"ا اْجتََم"َع َرْأُي َملَ"ئُِكْم َعلَ"ى اْختِیَ"اِر َرُجلَ"ْیِن، أََخ"ْذنَا َعلَْیِھَم"ا أَالَّ یَتََع"دَّ
اْلقُْرآَن، فَتَاَھا َعْنھُ، َوتََرَكا اْلَحقَّ َوھَُما یُْبِصَرانِِھ، َوَكاَن اْلَج"ْوُر َھَواھَُم"ا فََمَض"یَا َعلْی"ِھ، 

ْمِد لِْلَحقِّ ُسوَء َرْأیِِھَم"ا، َوَج"ْوَر بِاْلَعْدلِ َعلَْیِھَما فِي اْلُحُكوَمِة  َوقَْد َسبََق استِْثنَاُؤنَا ، َوالصَّ
   .)٣())ُحْكِمِھَما

بھ الھوى ھو الذي الیمیل : (ألّن العدلَ ، رأي یمیلون مع الجو،)كان الجور ھواھما فمضیا علیھ( 
 الحكEم بEالحقّ :أي)في الحكومة بالعدل وقد سبق استثناؤنا علیھما(،وأقاما فیھ،)٤()فیجور في الحكم

Eا اشEترطنا علیھمEا فEي كتEاب أیعنEي  )للحقِّ سوء رأیھمEا وجEور حكمھمEا( القصد :أي)الّصمد(و نِّ
  . )٥(ُحكم القرآن ایتجاوز أالّ الصلح 

صEیغة   وجEاءت علEى) الباء(وردت في النص مجرورة بحرف الجر ،)العدل(ونلحظ أَنَ◌ لفظة 
تمثEل ھEذه البنیEة    وقEد ،ودالالت الیؤدیھEا غیEره مEن أقسEام الَكلEِم وظائفالذي یؤدي  )المصدر(

  .)٦(على الحدث        وھي داللة التركیز ،ال یـمكن لبنیة أخرى أْن تؤدیھا،داللة خاصة
تقییEEد   ھEEي المصEEادر التEEي یریEEد المEEتكلّم: ة ذات الداللEEة األولیEEة علEEى الحEEدثفالمصEEادر األصEEلیّ  

  أَنَّ الحدث المستمرمعروف :ویعني التقیید،بالحكم بشيءأو  لى شيءالحدث فیھا بالحكم ع
  ،البنیة من خّفة صوتّیة تمّیزت بھا ھذه،)َفْعل(وكذلك لما امتازت بھ صیغة ،عند المتلقي

  .)٧(جعلتھا صالحة للتعبیر بھا عن كثیر من المعاني
في سیاق كالمEھ فEي معنEى الحكمEین أیضEاً  )∆(في خطبة أخرى لإلمام وردت ھذه الداللةومثل  

َواإلْعِوَج""اُج َدْأبَھَُم""ا، َوقَ""ْد اْلَح""قَّ َوھَُم""ا یُْبِص""َرانِِھ،َوَكاَن اْلَج""ْوُر َھَواھَُما،َوتََرَك""ا :(( قولEھ
َواْلَعَمِل بِاْلَحقِّ ُس"وَء َرْأیِِھَم"ا َوَج"ْوَر ُحْكِمِھَم"ا بِاْلَعْدِل َسبََق اْستِْثنَاُؤنَا َعلَْیِھَما فِي اْلُحْكِم 

تEEاب وتركھمEEا للحEEق مEEع إبصEEارھما وتیھھمEEا عEEن الك،أي خروجھمEEا عمEEا اشEEترط علیھمEEا،)٨())
لEEة الجEEور واالعوجEEاج عEEن طریEEق وخروجھمEEا عEEن فضEEیلة العEEدل بحسEEب الھEEوى إلEEى رذی،لEEھ

  .)٩()قَ َسبَ ( للفعل ألّنھ مفعول ،سوء رأیھما منصوب،الحق
ّبEEEر عEEEن معEEEاٍن تكEEEاد تكEEEون الجمEEEل القصEEEیرة التEEEي تع،وقEEEد اسEEEتعمل اإلمEEEام فEEEي ھEEEذا الEEEنص

السEیاق إالّ أّن ،)جورُحكمھمEا، سEوء رأیھمEا ، مEا وكان الجEور ھواھ، وتركا الحقَّ (:نحو،متشابھھ
                                           

 .١٤٣:٨٧/خ:نھج البالغة  )١(
 .٦/١٨٢: ومنھاج البراعة ،٢/٦٥٦: الدیباج الوضي:ینظر )٢(
 . ٢٣٣:  ١٢٧/خ:نھج البالغة  )٣(
 .٢٩/٤٤٦:)عدل(تاج العروس  )٤(
 .٨/١٧٦:ومنھاج البراعة، ٣/١٣٥):ابن میثم(نھج البالغة  شرح:ینظر  )٥(
جامعEة ،كلیة التربیة،)رسالة ماجستیر( علي فرحان جواد الكردي:دراسة وصفیة،) ∆(لغة اإلمام علي :ینظر )٦(

 .٦٥:القادسیة 
 .٦٥:ة لفتة المالكي،رسالة ماجستیروسام جمع: البنیة المصدریة في نھج البالغة: ینظر )٧(
 .٣٢١: ١٧٧/خ:نھج البالغة  )٨(
ابEن (نھEج البالغEة                      وشEرح  ،٥٦ -٣/٥٥:كتاب الزینة في الكلمات اإلسالمیة العربیة:ینظر )٩(

 .٣/٣٦٨: )میثم البحراني
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فاللفظEة تظEُل  ،داللیEة متنوعEة وجعلھEا فEي تراكیEب  منحھEا معEاني،ھEذه األلفEاظفیEھ الذي وردت 
فیؤلEEِّف منھEEا ومEEن غیرھEEا موضEEوعاً  ،خEEذھا الخطیEEب أو األدیEEبأوحEEدة لغویEEة صEEغیرة إلEEى أْن ی
  .والسیاق ھو الذي یحدد المعنى 

ــاً  ــى اإلنصــاف:خامس ــة عل ــا، الدالل ــور كله ــول وال ،يف األم ــف يف ق وأّال حيي
قولEھ ،مكان العترة الطیبة علىوالتنبیھ ،في بیان صفات المّتقین،)∆(سیاق كالمھ  في وذلك،فعل

قَ"ْد أَْل"َزَم  ))...(( َعانَ"ھُ هللاُ َعلَ"ى نَْفِس"ھِ ِعبَاَد هللاِ، إِنَّ ِمْن أََحبِّ ِعبَاِد هللاِ إِلَْیِھ َعْبداً أَ ((:)∆(
َل َعْدلِِھ نَْفُي اْلَھَوى َعْن نَْفِسِھ، یَِص"ُف اْلَح"قَّ َویَْعَم"ُل اْلَعْدلَ نَْفَسھُ  بِ"ِھ، الَ یَ"َدُع ، فََكاَن أَوَّ

َھا   .)٢()))١(لِْلَخْیِر َغایَةً إِالَّ أَمَّ
  

 .)٣(ویوافEق قولEھ عملEھ، یطابق فعلھ قولھ :أي) یصف الحقَّ ویعمل بھ (و،قد ألزم نفسھ اإلنصاف
للفعEل  بEھ ووقع مفعEوالً ،)ال(على صیغة المصدر المعرف بـ  في النص )العدل(وقد جاءت لفظة 

  ).ألزم( المتعدي
  

 ُ   :المشتق من الفعل غیر الثالثي) الَعْدل(داللة المصدر:ثانیا
لَ (المشتق من الفعل الثالثي المزید بالتضعیف )تعدیل(داللة المصدر -أ   ).َعدَّ

  واستعمل،الشعراء الجاھلیین أكثر ،وال عند)٤(في القرآن الكریم) تعدیل(لم یرد المصدر
                                                 ]من السریع[                                                :،قال ابن الروميفي الشعر متأخراً  

  )٥(لْم یَْعتَقِْد في هللا تَْعِدیال          ِن اْغتَدى بَْعَدَك یخشى لظىً مَ 
المشEتق مEن الفعEل الثالثEي ) تعEدیل(في خطب نھج البالغة بصیغة المصEدر )ل.د.ع(وردت مادة 

ل(المزید بالتضعیف   )∆(وذلEك فEي سEیاق كالمEھ ، )التقويم(للداللة على ، )٦(مرة واحEدة) َعدَّ

 ،تَْع"ِدیلَوِمْن أَْعَجبَِھا َخْلقاً الطَّاُووُس، الَِّذي أَقَاَمھُ فِي أَْحَك"ِم ((: قولھ،في وصف الطاووس
َد أَْلَوانَھُ فِي أَْحَسِن تَْنِضید   .)٨()))٧(َونَضَّ

ولم یجعلھ ، أعدل صورة وأعجبھا فيواعتدالھ  أراد رّكبھ في قوامھ،)الذي أقامھ في أحكم تعدیل(
ى لعظیمEEة الخلEEق فیجفEEوال جعلEEھ مEEن الطیEEر ا،الصEEغار فیسEEتحقُر وتزدریEEھ األعEEین مEEن الطیEEر

إشEارة بEذلك إلEى قEوام الخلEق ،)٩(}    .  /  0+  ,  -  {:كما قEال تعEالى،ْستشنعُ ویُ 

                                           
ھا  )١(  .١٢/٢٢) :أمم(لسان العرب : ینظر، قصدھا: أمَّ
 .١٤٢:٨٧/خ :نھج البالغة  )٢(
 .٦/١٧٧:راعة ومنھاج الب، ٢/٦٤٩:الدیباج الوضي: ینظر )٣(
 .٧٧:معجم ألفاظ القرآن الكریم:ینظر )٤(
 .٣/١٢٤ :أحمد حسن بسج:شرح االستاذ،الروميدیوان ابن  )٥(
 .٨٧٦، معجم المفھرس أللفاظ نھج البالغةال: ینظر )٦(
 .٣/٤٢٣ :)نضد(لسان العرب: ینظر، النظم والترتیب:التنضید )٧(
 .٢٩٥: ١٦٥/خ:نھج البالغة  )٨(
  .٤:سورة التین )٩(
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ذھEEب و،)١(المنفعEEة       تركیEEب مطابقEEة ألحكEEام   وتعدیلEEھ فEEي تسEEویة األعضEEاء وتركیبھEEا أحسEEن
عطEى الخلEق كEلَّ شEئ منEھ أ:أي          ):أحكEم تعEدیل فEي():∆(داللEة قولEھ في   الخوئي المیرزا

وقEد ورد .)٢(ورّتEب ألوانEُھ فEي أحسEِن ترتیEب،على وجھ الكمال خالیاً من الEنقص وخلقھُ ،مایستحّقھ
  .)٣()تعدیل الشئ تقویمھُ (عن اللغویین أَنَّ 
ِل فعل على زنEة وھو مصدر قیاسي لك) تفعیل(جاءت مصدراً على زنة ) تعدیل(ونلحظ أنَّ لفظة 

ل ( رَ (حون،)فّعَل ُیفعِّ   .)٤(إذا كان الفعل صحیح اآلخر )توحیداً : ووّحدَ ،تكسیراً : كسَّ

لEُت فالمصEدر منEھ علEى التفعیEل : (( التEي لحقEت بالصEیغة بقولEھ سیبویھ للزوائEد یسّوغو  وأّمEا َفعَّ
ألEف األفعEال   وجعلEوا الیEاء بمنزلEة، جعلوا التاء التي فEي أّولEھ بEدالً مEن العEین الزائEدة فEي فّعلEتُ 

لیس ثّمة عالقة  الى أنّ المحدثین من المستشرقین  وذھب بعض،)٥())فغّیروا أّولھ كما غّیروا آخره
EEل(ارتبEEاط بEEین الصEEیغة وفعلھEEا  أحEEد األوزان المزیEEدة فیھEEا تفعیEEل ھEEو (:یقEEول براجستراسEEر .)فعَّ

ومEن الناحیEة الداللیEة لھEذه الصEیغة  ،)٦()وخصص لفّعل على أّنھ لیس لھ بھا عالقEة أصEلیة ،التاء
وذلEك بسEبب ، )كثرة التقویم واإلبداع في خلق ھذا الطEائر(فإّنھا تدلُّ على التكثیر بمعنى  )تعدیل(

فEي ) المبالغEة(و )التكثیEر(نَّ التضEعیف یEؤدي وظEائف صEرفیة أھمھEا إإذ ، فعلھا المضّعف العEین
  .)٧(مدلول الفعل

  
  ).اعتدل(لف والتاء المشتق من الفعل الثالثي المزید باأل) اعتدال(داللة المصدر -ب

ة،ولكنھا استعملت عند العرب،)٨(لم ترد ھذه اللفظة في القرآن مَّ    :)٩(قال ذو الرُّ
من [                                                                                                     

    ]ویلالط
  قُوٍس لینُھا واعتِدالُھا َعصا قُسِّ           على أَْمِر ُمْنقَدِّ الِعفاِء كأنَّھ

،للداللEة )١٠(ثEالث مEرات،)اعتدال(البالغة بصیغة المصدر  في خطب نھج) ل.د.ع(وردت مادة  
  :على مایأتي

فََحنَ"ْوا ((    :قولEھ،فEي صEفة المالئكEة،)∆(وذلك في سیاق كالمھ ، االستواء واالستقامة: أوالً 
ِعِھمْ )١١(َولَْم یُْنفِدْ  ظُھُوِرھْم، اْعتَِدالَ بِطُوِل الطَّاَعِة  ْغبَِة إِلَْیِھ َمادَّةَ تََضرُّ   .)١٢())طُوُل الرَّ

                                           
 .٣/١٣٦٣: الدیباج الوضي :ینظر )١(
 .٢/٣٩٠:عبد الزھراء الحسیني الخطیب :مصادر نھج البالغة وأسانیدهو ،١٠/٤٦: منھاج البراعة: ینظر )٢(
 .٢٩/٤٤٣:)عدل(تاج العروس : وینظر، ١١/٢٣٤: )عدل(لسان العرب   )٣(
 .٣١٨، أبنیة الصرف في كتاب سیبویھ :ینظر  )٤(
، ٤/٧٩:عبEد السEالم محمEد ھEارون: تحقیEق،)ھEـ ١٨٠:ت (مر بن عثمEان بEن قنبEر أبو بشر ع: كتاب سیبویھ )٥(

، ٣/٩٨ :محمEد عبEد الخEالق عضEیمة: تحقیEق ،)ھEـ٢٨٥:ت (محمد بن یزید المبEرد  أبو العباسالمقتضب،:وینظر
 .٢/٤٩٩:ثمان محمدرجب ع.د:تحقیق ،)ھـ ٧٤٥: ت (ابو حیان االندلسي :وارتشاف الضرب من لسان العرب

 .١٠٤:ان عبد التوابرمض. د:تحقیق  ،ستراسرالمستشرق األلماني برج:التطور النحوي للغة العربیة  )٦(
 .٣٥:خلیل بنیان الحسون.د:ة والتكثیر الداللة على المبالغسنن العربیة في : ینظر  )٧(
 .٧٤٧:معجم ألفاظ القرآن الكریم:ینظر )٨(
 .١٩١: مجید طراد:تحقیق،الخطیب التبریزيشرح :دیوان ذي الرّمة )٩(
 .٨٧٦،المعجم المفھرس أللفاظ نھج البالغة : ینظر )١٠(
 .٣/٤٢٤) : فند(لسان العرب : ینظر ،بمعنى لم یفن:لم ینفد )١١(
 .١٥٨:٩١/خ: نھج البالغة  )١٢(
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 َعوجEEوا ظھEEورھم المعتدلEEة المسEEتویة المسEEتقیمة :أي )حنEEوا بطEEول الطاعEEة اعتEEدال ظھEEورھم(فEEـ
  .)١(وركوعھم 0 تعالىوھي كنایة عن كمال خضوعھم ،لطویلةبطاعاتھم ا

ه اللغویEون أورد لمEا في استعمال اإلمام لھا مطابقEة فEي داللتھEا )اعتدال ظھورھم(وجاءت داللة 
وتجEيء ھEذه ،)٢()أي استقام:فاعَتدلَ ،أقمتھ :أي،إذا مال شيٌء قُْلَت َعَدْلُتھُ : (فقد ذكروا،في معاجمھم

اعتEدل ( المزیEد بھمEزة الوصEل فEي أّولEھ مEع التEاء مصدراً قیاسیاً للفعل الثالثي) لااعتد(الصیغة 
وأّما افتعلُت فمصدره علیھ افتعاالً وألفھ موصولة كما كانت موصولة فEي : (یقول سیبویھ،)یْعَتِدل
 واالنقیEEاد فEEي الEEنص علEEى المشEEاركة فEEي طاعEEة هللا) اعتEEدال(وقEEد دلEEّت ھEEذه الصEEیغة  ،)٣()الفعEEل

  .٨٣/أیضاً في خ)االستواء واالستقامة(،كما ورد ھذا اللفظ داالً علىلھ

ــاً  ــاوي :ثاني ــب والتس ــى التناس ــة عل عEEن االعتبEEار ) ∆(وذلEEك فEEي سEEیاق كالمEEھ ،الدالل

فَ"اْعتَبُِروا بَِح"اِل َولَ"ِد إِْس"َماِعیَل َوبَنِ"ي إِْس"َحاَق َوبَنِ"ي إِْس"َرائِیَل، فََم"ا أََش"دَّ ((: قولEھ،باألمم
لُوا أَمْ ،َوأَْقَرَب اْشتِبَاهَ اْالْمثَالِ اْالْحَواِل، اْعتَِدالَ  قِِھْم، لَیَالَِي فِي َحاِل تََشتُّتِِھْم،َرھُْم تَأَمَّ َوتَفَرُّ

  .)٤())َكانَِت اْالَكاِسَرةُ َواْلقَیَاِصَرةُ أَْربَاباً لَھُْم، یَْحتَاُزونَھُْم َعْن ِریِف اْالفَاقِ 
وقEد ،ھاوتسEاوی وأراد أنَّ أحوالكم تشEبھ أحEوالھم،تناسبھا وتساویھا :أي)فما أشدَّ اعتدال األحوال( 

واقEرب اشEتباه (وكEذلك ،صیغة التعجب مEن شEّدة اعتEدالھا عنEد تالئمھEا وتقاربھEابورد ھذا الكالم 
وھو إشارة إلى وجEھ علEة االعتبEار فEإنَّھم إذا  ،نَّ صفاتكم شدیدة المشابھة لصفاتھمإ :أي )األمثال

وجب اعتبEار حEالَھم بحEالِھم ولEذلك أتEى بالفEاء أمورھم واعتدلت أحوالھم وتشابھت ،كانوا أمثالھم
والقیاصEEرة ،)ملEوك الفEرس(كEانوا مملEوكین لألكاسEرة  كEEونھملثEم أشEار إلEى العبEرة فEیھم ،للتعلیEل

ً كاو،مالكین لرقابھم،)الروم ملوك( £  { :قولEھ تعEالى نحEو،)٥(نت العEرب تسEمي الملEوك أربابEا

   ¦  ¥         ¤  

  ¯  ®    ¬  «  ª  ©  ¨  §°{)٦(.  

  .وفراتھ فكانوا یمنعونھم ویطردونھم من خضرة اآلفاق وجنان الشام ودجلة العراق
مEا : (صیغة التعجب بورد  )فما أشدَّ اعتدال األحوال(،ونلحظ أنَّ ھذا التعبیر الذي استعملھ اإلمام

یEر ولEذلك تعّجEب اإلمEام بالصEیغة القیاسEّیة غ،)اعتEدل:(ولكنھ تعجب من فعل غیEر ثالثEي ،)أفعلھ
فعEEال ماضEیا ثالثیEEا  بوصEفھ،المسEتوفي لشEروط التعجEEب)أَشEEدّ (المباشEرة،فقد أتEى بالفعEEل المسEاعد 

ً مبنی،للتفاوت وقابالً ،متصرفا ولیس الصEفة منEھ علEى وزن أفعEل الEذي مؤنثEھ ،مثبتا ،تاما،للمعلوم ا

                                           
شEرح ابEن أبEي (وصEفوة شEروح نھEج البالغEة ، ٦/٣١٧: منھEاج البراعEةو، ٢/٧٢١: الدیباج الوضEي :ینظر )١(

أركEان : جمعھ ونسقھ وضEبط نصEھ ،)صبحي الصالح:تعلیقات الدكتور ،شرح الشیخ محمد عبده،الحدید المعتزلي
 .٢١٧: ٢ط ،التمیمي

 .٥/١٧٦٠،)عدل(الصحاح :ینظرو،٢/٣٩: )عدل(العین  )٢(
ین أبEEEي البقEEEاء یعEEEیش بEEEن علEEEي موفEEEق الEEEد: شEEEرح المفصEEEل للزمخشEEEري: وینظEEEر، ٤/٧٨: كتEEEاب سEEEیبویھ )٣(

 .٤/٥٢: أمیل بدیع  یعقوب:تحقیق ،)ھـ٦٤٣:ت(صليالمو
 .٣٧٤:١٩٢/خ: نھج البالغة   )٤(
 .١٠/٣٣١: ، ومنھاج البراعة٢٠٣٥/ ٤:والدیباج الوضي، ٤/٢٩٨):ابن میثم(شرح نھج البالغة :ینظر )٥(
 .٤٢:من اآلیة :یوسفسورة  )٦(



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

٢٣ 
 

وقEع مفعEوالً بEھ  ألّنEھ،منصوبا،)اعتدال( )١(ثالثة أحرف لىع  ثم أتى بمصدر الفعل المزید،فعالء
للداللEة علEى العمEوم ،)األحوال(إلى مفردة ) اعتدال(وقد أضیف ھذا المصدر،)أشدّ (لفعل التعجب 

إفEEراط التعظEEیم لصEEفة المتعجEEب (:نحEEویین تعریفEEات للتعجEEب ومنھEEاوقEEد وردت عنEEد ال،والشEEمول
  .)٢()منھ

صف الفاعل خفي استعظام زیادة في و(:إلى أّن داللة التعجب ،)ھـ٦٦٩:ت(وذھب ابن عصفور 
وھEEذا یعنEEي أّن الصEEیغة التEEي ،)٣()وخEEرج بھEEا المتعجEEب منEEھ عEEن نظEEائره أو قEEّل نظیEEره،سEEببھا

طEEالع علEEى أمEEر خEEارج عEEن اسEEتعملھا اإلمEEام فEEي التعجEEب لھEEا تEEأثیر نفسEEي حاصEEل عنEEد اال
 نَّ ولد إسماعیل وإسحاق وبني إسEرائیلأكما ،وھو اتجاه الرعّیة صوب التشّتت والّتفرقة،المعھود

  . ونفوذھمتحت سلطة األرباب 
االسEتفھام (،وخاصة في خطبھ اإلكثار من صیغ اإلنشEاء )∆(ّن من سمات بالغة اإلمام علّي إإذ 

وأشّد ،،ألنھا أقوى من الصیغ الخبریة تجدیداً لنشاط السامعین)والنداء والتعجب والترجي والتمني
 ً القول وفي الحكم،وھEي فEي الوقEت نفسEھ  وأكثر إیقاظاً،وأدعى إلى مطالبتھم بالمشاركة في تنبیھا

حاجة إلى أسالیب متغایرة تفصح ب  أدق في تصویر مشاعر الخطیب وأفكاره ومشاعره المتنوعة
  . )٤(عنھا

                                           
الطEائي الجیEاني  ابو عبEد هللا جمEال الEدین محمEد ابEن مالEك:الكافیة الشافیةوشرح  ،٤/١٨٠المقتضب،: ینظر )١(

 .١/٤٨٥:محمد عوض وعادل احمد عبد الموجودعلى :تحقیق ،)ھـ٦٧٢:ت(الشافعي 
 .٢/٥٧: محمد باسل عیون:تحقیق،)ھـ٩٠٥:ت(خالد بن عبد هللا األزھري :شرح التصریح على التوضیح  )٢(
ب )٣( د هللا أحمEد عبEد السEتار الجEواري وعبE:تحقیEق،)ھEـ٦٦٩ت(معEروف بEابن عصEفور علي بن مؤمن ال:المقرِّ

 .٧/١٧٦: الجبوري  
 .١٤٢ :دالیا محمد ابراھیم:أحمد محمد الحوفي،اشراف.د بالغة اإلمام علي،:ینظر )٤(
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  املبحث الثاني
  )عدول(املصدرامسي الفاعل واملفعول و  تدالال

  داللة اسم الفاعل:أوال
واسDم الفاعDل  ،دالالت متنوعDةبDل في خطب نھج البالغة بصیغة اسم الفاع )ل.د.ع(وردت مادة 

ومن ،فاعلِ  وصیغتھ من الثالثي المجرد على، من فعٍل لمن قام بھ بمعنى الحدوثما اْشُتقَّ ( :ھو 
 .)١()الثالثي على صیغة المضارع بمیم مضمومة وكسر ما قبل اآلخرغیر 
DDھ یسDDاویھ فDDي وزنDDھیعمDDل عمDDل الفعDDل (:وھDDو ُ ، ألنَّ ُھما متحDDرك وثانیھمDDا سDDاكن وثالثھمDDا إذ أّولDDـ
أعملDوا اسDم ، ا أعربوا المضارع لمضارعتھ األسDماءولمّ ،ھما متحركان وألّنھ یلزم كلزومھورابع

ویكDون ، تعDديالDالزم والم ینویشDتق اسDم الفاعDل مDن الفعلD،)٢()مضDارعالفاعل لمشابھتھ الفعل ال
ً ، سواء أكان صحیحاً أم معتالً ، قیاساً على زنة فاعل  ألنَّ ، شرط أْن یكون ماضیھ ثالثیDاً متصDرفا

ألّن المعنى الDدائم یخرجDھ یدل مصدره على معنًى غیر دائم، وأنْ ،اسم الفاعل ال یؤخذ من الجامد
الوصDف  في آخره للداللة علDى تأنیDث  وتزاد تاء التأنیث ،ة الدالة على الثبوتالصفة المشبھإلى 

ً مفرداً ومثنى و وھو یعمل عمل فعلھ ،سواء كان ثالثیاً أم أكثر   .)٣(جمعا
ویقصDDDد بالحDDDدث معنDDDى ،یDDDدلُّ علDDDى الحDDDدث والحDDDدوث وفاعلDDDھ فھDDDو،وأّمDDDا مDDDن حیDDDث الداللDDDة

،وعلى الحDدوث أي التغیDر اسم فاعل یدّل على القیام) قائم(وبالحدوث ما یقابل الثبوت فـ،المصدر
لDم تDرد ھDذه المDادة     .)٤(صDاحب القیDام :فالقیام لیس ملزماً لصاحبھ ویDدّل علDى ذات الفاعDل أي

  ووردت في الشعر العربي ،)٥(بصیغة اسم الفاعل في القرآن الكریم
  

  ]من المتقارب[                                                   : )٦(كثیراً،قال الحطیئة
ا وَضعنا لََدیِھ الرِّ اإلى م   حااللٍك عاِدٍل ُحْكُمھُ         فَلَمَّ

أربعDDة فDDي ،فDDي خطDDب نھDDج البالغDDةدالDDة علDDى العDDدل  بصDDیغة اسDDم الفاعDDل) ل.د.ع(وردت مDDادة 
  :)٧(مواضع

  :للداللة على، مرتینالمشتق من الفعل الثالثي المجرد ) عادل(وردت على زنة فاعل   - أ
وشكوا من ظلم ، لّما اجتمع الناس إلیھ)∆(وذلك في سیاق كالمھ،اإلمام الذي حيكم باحلق: أوالً 

هللاِ  فَاْعلَْم أَنَّ أَْفَض#َل ِعبَ#ادِ ((: )∆(فدخل علیھ فقال،سألوه مخاطبتھ عنھم واستعتابھ لھعثمان و
 .)٨(.))فَأَقَاَم ُسنَّةً َمْعلُوَمةً، َوأََماَت بِْدَعةً َمْجھُولَةً ،ھُِدَي َوَھَدى،َعاِدلٌ ِعْنَد هللاِ إَِماٌم 

                                           
  . ٩٢:فارس  فائزة.د:تحقیق،)ھـ٤٥٦:ت(ريكبأبو القاسم الع:في العربیة  شرح اللمع )١(
 .٢١٢:ن .م )٢(
بر المنصDDوري علDDي جDDا.د:ومحاضDDرات فDDي علDDم الصDDرف ،٢٦٠:أبنیDDة الصDDرف فDDي كتDDاب سDDیبویھ : ینظDDر )٣(

 .٢١-٢٠:وعالء الدین الخفاجي
 .٤٦:فاضل صالح السامرائي.د:معاني األبنیة في العربیة: ینظر )٤(
 .٧٤٧:)عدل( ،مجمع اللغة العربیة: معجم ألفاظ القرآن الكریم:ینظر )٥(
 .٢٥٢: نعمان محمد أمین طھ:تحقیق،)ھـ٢٤٦:ت(روایة وشرح ابن السكیت:دیوان الحطیئة )٦(
 .٨٧٦، أللفاظ نھج البالغةالمعجم المفھرس :ینظر )٧(
 .٢٩٢: ١٦٤/خ:نھج البالغة )٨(
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وھDذا إّنمDا ھDو تنبیDھ علDى أفضDلیة ، ویحكDم بنDور الحDقّ ،حكDمال یحیف في سDیرة وال):ماٌم عادلٌ إ(
بتلDك وعلDى قیDام أعDالم البDدع لیقتDدي ،وعلى قیDام أعDالم السDنن،إلمام العادل بالصفات المذكورةا

V  U  T   [                        :كمDDا قDDال سDDبحانھ،غیDDره) ھDDدى(و،وینكDDب عDDن ھDDذه

Z  Y  X  W[)ة(و،)١DDة مجھولDDات بدعDDداع) أمDDا واالرتDDى بطالنھDDھ علDDبالتنبی 

  ).إمام(ووقعت وصفاً للفظة ،  ةً بصیغة اسم الفاعل  مفرد) عادل(وقد جاءت لفظة ،)٢(عنھا
ألّنDھ ،)َھDَدى(لى الفعDل المبنDي للمعلDوم ع،)ُھِديَ (الفعل المبني للمجھول  قّدمَ ) ∆(نلحظ أّن اإلمامو

ً  دایة المرء نفَسُھ ھي علٌّة وسببفھ،تقدیم بالعلة والّسببیة   مالم یُكْن ھادیا
ً ،للناس   :قال تعالى،)٣(مالم یُكْن قد ُھِديَ ،فال یمكن ألحٍد أْن یھدَي نفسا

  }  !   *  )  (   '  &  %  $  #  "

+-.  0   /{)٤(.  

وذلDك فDي سDیاق كالمDھ وھDو یسDتنھض ، الداللة على االسـتقامة والصـواب والصـالح:ثانياً 

اْلَعاِدلَ#ةَ اللَّھُمَّ أَیَُّما َعْبد ِم#ْن ِعبَ#اِدَك َس#ِمَع َمقَالَتَنَ#ا ((:أصحابھ إلى جھاد أھل الشام في زمانھ
یِن  ْنیَا َغْی##َر اْلُمْفِس##َدِة، فَ##أَبَى بَْع##َد َس##ْمِعِھ لََھ##ا إِالَّ َغْی##َر اْلَج##ائَِرِة، َواْلُمْص##لَِحةَ فِ##ي ال##دِّ َوال##دُّ

دلDّت مDن خDالل ،)العادلDة(ة فلفظD ،)٥())النُُّكوَص َعْن نُْصَرتَِك، َواالْبطَ#اَء َع#ْن إِْع#َزاِز ِدینِ#كَ 
وھي طرق هللا ،   ولیست كاذبة وال محرفة عن جھتھا،ادقةعلى معنى كونھا مستقیمة صالسیاق 

والّنص یھدف إلى الحّث على الجھاد ، غیر مفسدة لھم،القائدة للناس إلى الرشاد في دینھم ودنیاھم
  .)٦(متصفاً بالعدل في جمیع أقوالھ) ∆(وقد كان ، وعدم التباطؤ والتأخیر، ضّد أعداء الدین
مؤنثDDDDDة علDDDDDى زنDDDDDة اسDDDDDم الفاعDDDDDل ،)المقالDDDDDة(صDDDDDفة إلDDDDDى ) العادلDDDDDة(ظDDDDDة وقDDDDDد جDDDDDاءت لف

جملة فعلیة تدلُّ على الحDدوث والتجDدد لسDماع المقالDة ،)َع مقالتنا العادلةَسِمِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌◌ِ (:وجملة
العادلDة (لأللفDاظ ذات المعDاني المتضDادة  وانتقائDھ اإلمام استعمال نلحظو،)٧(اإلمام لدنالعادلة من 

xاني، )المفسدة×المصلحة (و) الجائرةDذه المعDور  ھDو لظھDا ھDة ،إّنمDة الداللDأنھا تقویDن شDي مDالت
فDي ) ∆(وھذا یمثل أسلوباً من أسالیب اإلمDام ، وتعضیدھا  لكي تكون مؤثرة في نفوس السامعین

                                           
 .١٨١:األعرافسورة  )١(
ومنھDDDDاج  ،٣/١٣٥٢:والDDDDدیباج الوضDDDDي ،٣/٣٠٣):ابDDDDن میDDDDثم البحرانDDDDي(الغDDDDة نھDDDDج البشDDDDرح : ینظDDDDر )٢(

 .٢/٣٥٨:ومصادر نھج البالغة وأسانیده ،١٠/٣١:البراعة
د الحDDوفي أحمDD:تحقیDDق،)ھDDـ٦٣٧:ت(ضDDیاء الDDدین بDDن االثیDDر :المثDDل السDDائر فDDي أدب الكاتDDب والشDDاعر :ینظDر )٣(

 یحیDى بDن حمDزة العلDوي):وعلDوم حقDائق االعجDاز المتضDمن ألسDرار البالغDة (والطDراز ،٢/٢٢٣:وبدوي طبانة
: ق سعید المندوبتحقی،)ھـ٩١١:ت(ي عبد الرحمن السیوط:واالتقان في علوم القرآن ،٢/٥٧:)ھـ٧٤٩:ت(الیمني 

٣/٥٢١. 
 .٧٣:األنبیاء سورة  )٤(
 .٤١٤:٢١٢/خ:نھج البالغة  )٥(
 .١٤/٧٣:ومنھاج البراعة ،٤/٢٨):البحراني(وشرح ، ١١/٦٠):الحدیدابن أبي (شرح نھج البالغة : ینظر )٦(
 .١١معاني األبنیة،: ینظر )٧(
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وھDو األكثDر ، والDذي منDھ اخDتالف اللفDظ والمعنDى) االتفDاق واالفتDراق(فDي   انتقاء أجناس الكالم
  .)١(واألشھر عند العرب

 .الفعل الثالثي المزیدالمشتق من ، )ُمفَتِعل(على زنة ) ُمْعَتِدل(داللة اسم الفاعل  -ب

    :)٣(واستعملھا العرب في كالمھم، قال األعشى، )٢(في القرآن) ُمْعَتِدل(لم ترد لفظة 
  ]من البسیط[ 

  )٤(ِمْن رَماحِ الَخطِّ ُمْعتَِدلُ  لٌ فأقصَدهُ       أو ذابِ  صابَھُ ِھْنُدوانِيُّ أ
  :للداللة على  ،)٥(ورد ھذا اللفظ في خطب النھج مرتین

ـــاج: أوالً  ـــغ واالعوج ـــدم الزي فDDDي صDDDفة النبDDDي وأھDDDل ، )∆(وذلDDDك فDDDي سDDDیاق كالمDDDھ، ع

أُْس##َرتُھُ َخْی##ُر أُْس##َرة، َوَش##َجَرتُھُ َخْی##ُر َش##َجَرة، ))...((ْبتََعثَ##ھُ بِ##النُّوِر اْلُمِض##ىءِ ا((:قولGGھ،بیتDDھ
لَةٌ ُمْعتَِدلَةٌ أَغَصانَُھا  #ة  ))...((، َوثَِماُرَھا ُمتََھدِّ َوَدْعَوة َكافِیَة،َوَمْوِعظَ#ة َش#افِیة،أَْرَسلَھُ بُِحجَّ
 .)٦())ُمتَالفِیَة

b    g  f  e  d  c{:قDDال تعDDالى، القDDرآن:أي ) بعثDDھ بDDالنور المضDDئ(

l  k    j   i   hm  p  o  n  {)رتھ(و،)٧DDDDDDDیرتھ:أي) أسDDDDDDDعش      ،

كمDا ،منDھ) 8(والمDراد أصDلھ الDذي ُخلDق الرسDول ،مستعاٌر ألصلھ،)الشجرة(ولفظ ،وھم بنو ھاشم
أغصانھا (، )٨()من أشجار شّتى  وسائرالناس،واحدة أنا وعلي من شجرة) (8(لھ قول النبي دیشھ

وأوالده وزوجDDDھ وأعمامDDDھ  وھDDDم علDDDيّ ) 8(اسDDDتعار لفDDDظ األغصDDDان ألشDDDخاص بیتDDDھ ،)معتدلDDDة
تعار لفضائلھم العلمیة وثمارھا مس ،ألغصان تقاربھم في الفضل والشرفواعتدال ھذه ا،وإخوانھ

 ماجاء بھ من) الحجة الكافیة(و،ھا وكثرتھا وسھولة االنتفاع بھاوتھدلھا كنایة عن ظھور،ملیةوالع
لُسّنة الكریمة ما اشتمل علیھ القرآن العظیم وا) الموعظة الشافیة(و،اآلیات التي قھر بھا أعداء هللا

  .)٩(والتذكیر بالقرون الماضیة ،وضرب األمثال،من الوعد والوعید
ركة وتكDون وھDي صDیغة تDدلُّ علDى المنDاجزة والمشDا، )مفتعلDة(على زنDة ) معتدلة(وردت لفظة 

  .)١٠( ویأتي لالتخاذ والّتصرف، للتسبیب في السعي إلیھ

                                           
 ،)ھDـ٣٩٥:ت(أحمDد بDن فDارس :ة ومسDائلھا وسDنن العDرب فDي كالمھDاالصاحبي فDي فقDھ اللغDة العربیD: ینظر )١(

 .٢٠٦: عمر فاروق الطباع.د:تحقیق
 .٧٤٨:معجم ألفاظ القرآن الكریم: ینظر )٢(
 .٦١:محمد محمدحسین.د:تحقیق،)بن قیس  میمون(ن األعشى الكبیر دیوا )٣(
بلDDDDد فDDDDي البحDDDDرین تجلDDDDب منھDDDDا :الخDDDDط.أصDDDDابھ فلDDDDم یخطئDDDDھ:أقصDDDDده ،سDDDDیٌف منسDDDDوب للھنDDDDد:ھنDDDDدواني )٤(

  . ٦١: ھامش الدیوان :ینظر ،مستقیم:معتدل.الرماح
 .٢٧٦،المعجم المفھرس أللفاظ نھج البالغة:ینظر )٥(
 .٢٨٦:١٦١/خ:نھج البالغة )٦(
 .١٥٧:من اآلیة:األعرافسورة  )٧(
 .٣٠٩/ ٣٤:)ھـ١١١١:ت(محمد باقر المجلسي :بحار األنوار )٨(
 . ٩/٣٤٦: ومنھاج البراعة،٣/٢٩٠): البحراني(شرح نھج البالغة : نظری )٩(
رسDDالة ،،میثDDاق علDDي عبDDد الزھDDرة الصDDیمري)ةدراسDDة داللیDD(أبنیDDة المشDDتقات فDDي نھDDج البالغDDة : ینظDDر )١٠(

 .٢٥:جامعة البصرة ،كلیة اآلداب،ماجستیر
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فDDي تDDدبر أحDDوال ) ∆(وذلDDك فDDي سDDیاق كالمDDھ ،◌ّ الداللــة علــى اســتقامة احلــق: ثانيــاً 

ُمْجتَِمَع#ةً، )١(ْم#الَءُ َحْی#ُث َكانَ#ِت األفَ#اْنظُُروا َكْی#َف َك#انُوا ((: قولDھ واالعتبDار بDاألمم،الماضین
یُوُف ُمتَنَاِصَرةً  ي، َواْالْیدِ ُمْعتَِدلَةً َواْالْھَواُء ُمْؤتَلِفَةً، َواْلقُلُوُب    .)٢())ُمتََراِدفَةً، َوالسُّ

المیل إلى  محفوظة من ،غیر مائلٍة إلى باطل أو مخالفة مستقیمة على الحقّ :أي )القلوب معتدلة( 
  ذھDب البحرانDي،)السیوف متناصرة(و،أي متعاونة):األیدي مترادفة(و،أو التفریططرف اإلفراط 
ویحتمDل أْن یكDون قDد اسDتعار وصDف التناصDر ،فحذف المضاف،أھل السیوف:أراد،إلى أّن اإلمام

ً  بوصفھالھا  ً ،أسباباً یقوي بعضھا بعضا  .  )٣(فصارت كالجماعة التي ینصر بعضھا بعضا
سDند فیھDا االعتDدال أوقDد ، جملة اسمّیة دالة على الثبات والDدوام،)القلوب معتدلة(نلحظ أنَّ جملة و

فانظروا كیف (:االستفھام ، اإلمام في ھذا النصاستعمل  كذلك،إلى القلوب على سبیل االستعارة 
ھو طلDب : ستفھام في اللغةاالألّن ، الذي خرج لداللة التعجب،)مالء مجتمعةكانوا حیث كانت األ

غDراض متعDددة وقDد یخDرج أل،یطلDب بDھ العلDم بشDئ مجھDول  أسDلوب  وأّما في النحDو فھDو،الفھم
  .)٤(ذلك بحسب الحال والمقامویكون  ،منھا النفي والتعجب،

  إذا علمنا أنَّ الواو في سیاق العطف تكون لمطلق ،كذلك عطف ھذه الجمل بالواو   
ً ، الجمع یكDون علDى  ولكن ھذا الیعني أّن التقدیم بین المعطوفDات ال ، )٥(والتقتضي ترتیباً وتعقیبا
ً وأغراض نيوإنَّما نلحظ أّن ھناك معا،ونظام ترتیب غیر ، في ترتیبھ لھذه التراكیب أرادھا اإلمام ا
ألّن النDاس ،علDى اعتDدال القلDوب ھم المتفقDة ءفقDدم اجتمDاع النDاس وأھDوا،)٦(الغلبة والكثDرة:ومنھا

  .وأخرى على باطل،على حقٍّ  تارة یجتمعون
  

  املشتق من املصدر املبني للمجهول )معدول(داللة اسم املفعول:ثانياً 
فھو ،على وجھ التجدد والحدوث، )٧(لحدث ومن وقع علیھصوھو االسم الذي یصاغ للداللة على ا

علDDى ذات  فإّنDDھ فDDي اسDDم الفاعDDل یDDدلّ ،عDDل إالّ فDDي الداللDDة علDDى الموصDDوفال یفتDDرق مDDن اسDDم الفا
وكذلك یقال فیھ ما قیل ،)معدول (یدل على ذات المفعول كـوفي اسم المفعول ، )عادل(الفاعل كـ 

إذا مDDا قDDیس  فھDDو یDDدّل علDDى الثبDDوت ،الحDDدوث والثبDDوت فDDي اسDDم الفاعDDل مDDن حیDDث داللتDDھ علDDى
لDذي علDى الثبDوت ا وھو ال یخلDو مDن داللDة،)٨(وعلى الحدوث إذا ما قیس بالصفة المشبھة،بالفعل

                                           
 .١/١٦٠:)مأل(لسان العرب :ینظر ،بمعنى الجماعة والقوم، جمع مأل :االمالء  )١(
 .٣٧٤:  ١٩٢/خ:نھج البالغة  )٢(
 .٣٢١/ ١١: ومنھاج البراعة،٤/٢٩٧) :ابن میثم(ح نھج البالغة شر: ینظر )٣(
 .٧:عبد الكریم محمود یوسف :)اعرابھ –غرضھ (ي القرآن الكریم اسلوب االستفھام ف: ینظر )٤(
فخDر الDدین قبDاوة  :تحقیق،)ھـ ٧٤٩: ت (بن القاسم المرادي  الحسن:الجنى الداني في حروف المعاني:ینظر )٥(

عDادل  :تحقیق،)ھـ ٥٨١: ت(ألبي القاسم عبد الرحمن الّسھیلي:ونتائج الفكر في النحو ،١٥٨: ومحمد ندیم فاضل
 .٢٠٨: أحمد عبد الموجود

) ھDDـ ٧٩٤:ت( الزركشDDي الشDDافعي أبDDو عبDDد هللا:والبرھDDان فDDي علDDوم القDDرآن  ،٢/٢٢٤: المثDDل السDDائر:ینظDDر )٦(
 .٣/٢٦٠: محمد أبو الفضل ابراھیم:تحقیق،
تحقیDDق ، )ھDDـ٣٧٧: ت(ألبDDي علDDّي الفارسDDي:والتكملDDة ،١/١٠٠: والمقتضDDب ،٤/٣٤٨:كتDDاب سDDیبویھ:ینظDDر )٧(

 .٥٠٧: كاظم بحر المرجان.د:ودراسة
           ،علDDDDي رضDDDDا):نحوھDDDDا وصDDDDرفھا(العربیDDDDة والمرجDDDDع فDDDDي اللغDDDDة  ،٥٩:معDDDDاني االبنیDDDDة العربیDDDDة :ظDDDDرین )٨(
:١/٨٥. 
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زنDة مضارع المبني للمجھDول أو مصDدر المبنDي للمجھDول علDى وھو یصاغ من ،یقتضیھ السیاق
 .للداللة على من وقع علیھ الحدث) مفعول(
  أنَّ العرب استعملوھا إالّ ،)١(بصیغة اسم المفعول في القرآن الكریم) ل.د.ع(لم ترد مادة  
  
  

  ]من البسیط [                                     :   )٢(قال أوس بن حجر ،في كالمھم
ُكْم في ُجمادى أَْن نصالَِحُكْم      إِذ الّشقاِشُق َمعدوٌل بھا الَحنَكُ    ھَْل سرَّ

علــى   للداللــة  ،)٣(بصGGیغة اسGGم المفعGGول فGGي خطGGب الGGنھج مGGرة واحGGدة،) ل.د.ع( وردت مGGادة
َوأَْش#َھُد أَْن الَ ((: في ذكر الشDھادة  وتوحیDد هللا ، )∆(وذلك في سیاق كالمھ، املثيل والعديل

َوالَ َمْجُح####ود ك فِی####ِھ، َوالَ َمْكفُورِدینُ####ھُ،بِ####ِھ ، َوالَ َمْش####ُكو َمْع####ُدولإل####ِھ إِالَّ هللاُ َغْی####َر 
  .)٤())تَْكِوینُھُ 

  وكیف یعدل،وكیف یعدل المخلوق بالخالق،بھ أحد غیره ىال یساو: أي)غیر معدول بھ(

+  ,  -        {:تعDالىنحDو قولDھ ،)٥(الDنقص بمDن ھDو فDي نھایDة الكمDال  من ھDو فDي حDال 
/  .{)٦(.  

  

  :على امليل)عدول( املصدرداللة :ثالثاً 
  .)٧(مرة واحدة في خطب نھج البالغة  )عدول(بصیغة ) ل.د.ع(مادة وردت 

  وقد یكون ،أي ماَل وانصرفَ ،عَدَل عن الطریق عدوالً  :قولھم ،ورد عند أھل اللغةوقد  
َعَطْفُتھDDا :وَعDDَدْلُت الّداّبDDَة إلDDى طریقھDDا أي،فیقDDال َعDDَدَل الیDDھ عDDدوالً إذا َرَجDDعَ ،بمعنDDى َرَجDDعَ ) َعDDَدلَ (

َعDDDDDَدَل ِبرّبDDDDDِھ :ویقDDDDDال )...(مDDDDDالَ :َعDDDDDَدَل َعDDDDDْدالً وُعDDDDDُدوالً (وفDDDDDي المعجDDDDDم الوسDDDDDیط؛.)٨(فاْنَعDDDDDَدلَتْ 
  .)٩( )أْشَرك وسّوى بھ غیره:الً َعدالً،وُعدو

   ،المیل بمعنىفي كالمھم العرب  واستعملھا ،)١٠(في القرآن الكریم) عدول(لم ترد لفظة 
رّماح ومنھا قول                                            ]من الطویل[                                                     : )١١(الطِّ

  )١(أفانِیَن ِمْن أھلوِب َشدَّ ُمَماتِنِ       الیَأِْس واْفتجَّ یَْبتَلِي   َعَدلَن ُعدوَل     

                                           
 .٧٤٨):عدل(معجم ألفاظ القرآن: ینظر )١(
 .٨٠: محمد یوسف نجم.د:تحقیق وشرح :جردیوان أوس بن ح )٢(
  . ٨٧٦: المعجم المفھرس أللفاظ نھج البالغة : ینظر )٣(
 .٣٢٢:  ١٧٨/خ :نھج البالغة )٤(
فDي      وبھDج الصDباغة ، ٢١٥/ ١٠: ومنھاج البراعة، ٥٩/ ١٠):ابن أبي الحدید(ح نھج البالغة شر: ینظر )٥(

 .١/٢٣٠ :مؤسسة نھج البالغة :تحقیق ،)ھـ١٤١٥:ت(مد تقي التستري مح: شرح نھج البالغة
 .١:من اآلیة:األنعامسورة  )٦(
 .٨٧٦،أللفاظ نھج البالغةمعجم المفھرس ال:ینظر  )٧(
 .١١/٤٣٣:)عدل( العربولسان  ،١/٦٣٧):عدل(وأساس البالغة، ٢/٣٩: )عدل(العین :ینظر )٨(
 .٥٨٨:ة العامة للمعجمات وإحیاء التراثمجمع اللغة العربیة،اإلدار:)عدل(المعجم الوسیط )٩(
 .٧٤٧، )عدل(معجم ألفاظ القرآن الكریم :ینظر  )١٠(
 .٢٧٩: لبنان،بیروت،دار الشرق العربي،ِعّزة حسن.د:تحقیق:الطرّماحدیوان  )١١(
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  ]من البسیط[                                                                        :)٢(ابن الرومي قالو
  تسبیلُ ُعدوَل بھا       عما یُحبُّون والخیراُت ألم تُسبّْل سبیالً ال

املالئكــة  يــل مللداللــة علــى عــدم ، فDي خطبتDDھ) ُعDDُدول(ھDDذه اللفظDة )∆(وقDد انتقDDى اإلمDام 
ولَ#ْم ((     : )∆(سDیاق كالمDھ فDي صDفة المالئكDة قولDھوذلDك فDي ،بالتعلق بغري اهللا سبحانه

َزیَ#ٌغ  فَھُ#ْم أَُس#َراُء إِیَم#ان لَ#ْم یَفُكَّھُ#ْم َم#ْن ِرْبقَتِ#ِھ  ))...((ا َما َمَضى ِمْن أَْعَمالِِھمْ یَْستَْعِظُمو
 الDDذین أسDDرھم اإلیمDDانَ :أي) فھDDم أسDDراء إیمDDان(:)∆(فقولDDھ،)٣())َوالَ َون##ًى َوالَ فُتُ##ورٌ  ُع##ُدولٌ َوالَ 

لDم یطلقھDم مDن عDراه :أي )م یفكھDم مDن ربقتDھ زیDغ وال عDدوللD(،بحبلھ كاألسیر المشDدود بالحبDل
وال تخDDاذل فDDي ،عDDن القیDDام بDDھ    وال ضDDعف ،)وال ونDDى وال فتDDور، تعلDDق بغیDDرهمیDDٌل والالوثیقDDة 
  .)٤(القوى

إذ سDبقت ،النافیDة الزائDدة للتوكیDد) ال(ـ وسDبقت بD، مصDدرعلى صیغة  )ُعُدول(وقد جاءت لفظة  
ك وذلD،ئكة عن التعلDق بغیDر هللا سDبحانھفقد دلّت على توكید نفي میل المال،بنفي واقترنت بعاطف

   .)٥(لتمكین المعنى في نفس المخاطب
  
  
 

                                                                                                                         
أي سلك : وافتجّ ،  ثور بعد أْن یِئسَن منھبمعنى أنَّ الكالب َعَدْلَن عن ال، أي ِمْلَن ِمیول) عدلن عدول: ( قولھ  )١(

: واألھلDوب ،األسDالیب والضDروب :واألفDانین ،ختبر كل فن من عدوه لینجو بنفسDھویبتلي أي ی، الفجاج في عدوه
ھDامش  :ینظDر ،یقال سDار سDیراً مماتنDاً أي بعیDداً ،البعید،والمماتن، العدو واإلسراع :والشد  األسلوب والفن أیضاً،

  .٢٧٩،الدیوان
  .٣/٧١:الدیوان )٢(
 .١٦٠: ٩١/خ:نھج البالغة )٣(
 .٦/٣٢١:ومنھاج البراعة ،٢/٧٢٩،الدیباج الوضي: ینظر )٤(
 .٣/٤٠، شرح المفصل:ینظر  )٥(
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  املبحث الثالث
  )املاضي واملضارع( تنيالفعلي تنيداللة الصيغ

، عشرة مرة  أربع،في خطب نھج البالغة دالة على العدلبصیغة الفعل ) ل.د.ع(وردت مادة 
وأربع مرات ،بصیغة الفعل الماضي في سبع خطب مرات عشرمنھا ،)١(وفي عشر خطب

  :كما یأتي ،في أربع خطب، بصیغة الفعل المضارع

  :داللة الفعل املاضي -أوالً 
الQQدكتور فاضQQل السQQامرائي فQQي تسQQع  أحصQQاھا ،ماضQQي دالالت متعQQددة مQQن حیQQث الQQزمنللفعQQل ال

قبQل زمQن   وھQو الQذي مضQى :ومنQھ الماضQي المطلQق الفعQل الماضQي أنQواع ذكQرو،عشرة داللة

E   D   {          :فمن القریب قولQھ تعQالى ،)َفَعل(و بعیداً وھو ما كان على قریباً كان أ،التكلم

G  FH  {)الى،)٢QQھ تعQQد قولQQن البعیQQوم:}&  %  $   {)ذا . )٣QQل  وھQQالفع

ً احتمQل )حضر أخQوك(فإذا قلت ،یصلح لجمیع األزمنة ولQیس ،أو بعیQداً   أن یكQون الحضQور قریبQا
علQى اقتQQران حQQدث  ھQو الQQدال( :بقQQولھم عQQّرف الّصQرفیون الفعQQل الماضQيوقQد ،)٤(مختصQاً بQQزمن

 ،)٥(...)،أو ضQّمھ،إالّ أْن یعترضQھ مQا یوجQب سQكونھ ،وھQو مبنQي علQى الفQتح،بزمان قبل زمانQك
  .ومن المضارع یشتق فعل األمر،ومنھ یشتق الفعل المضارع،األفعالوھو عند البصریین أصُل 

<    :[قولQھ تعQالىفي  ،للداللة على التقویم والتسویة،)٦(في القرآن مرة واحدة) َعَدلَ (الفعلورد 

A  @  ?  [ )واستعملت)٧،  ً    الشعرفي  بھذه الداللة أیضا

  ]من الطویل[                                              :          )٨(قالت الخنساء، العربي
  ماِجداً یُْعتََدْل بِھ       كما َعدََّل المیزاَن بالَكفِّ راِطلُھْ  َمتَى ما تواِزنْ 

  :)٩(في خطب نھج البالغة عشر مرات بصیغة الفعل الماضي) ل.د.ع( مادةوردت 
 ف22ي خط22ب نھ22ج) َع22َدلَ (بص22یغة الفع22ل الماض22ي المج22رد م22ن الزی22ادة ) ل.د.ع(وردت م22ادة  -أ

فق22د دلّ عل22ى ،وفیم22ا یخ22ّص داللت22ھ عل22ى الع22دل ،)١٠(ف22ي س22تة مواض22ع ف22ي أرب22ع خط22ب،البالغ22ة
 ھوتقسQQیم تعQQالى سQQیاق كالمQQھ فQQي تقQQدیر هللاوذلQQك فQQي ،العدالــة والقِســط  يف قســمة األرزاق

                                           
 .  ٨٧٥ – ٨٧٤: معجم المفھرس أللفاظ نھج البالغةال: ینظر )١(
 .٧١ :من اآلیة:البقرة سورة  )٢(
 .١: من اآلیة :  سورة األنعام )٣(
 .٢٧٨-٣/٢٦٧: فاضل صالح السامرائي.د، معاني النحو :ینظر )٤(
 .٢٢٤/ ٢:شرح الكافیة الشافیة:وینظر ، ٢٠٧/ ٤:شرح المفصل )٥(
 .٧٤٧،معجم ألفاظ القرآن الكریم:ینظر  )٦(
 .٧:االنفطارسورة   )٧(
 .١٠٣: حمدو طّماس:اعتنى بھ وشرحھ،خنساءدیوان ال  )٨(
 .  ٨٧٤: المعجم المفھرس أللفاظ نھج البالغة :ینظر   )٩(
 .  ٨٧٤:ن .م  )١٠(
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%%%یِق ((:)∆(،قولQQQھعلQQQى عبادهألرزاق ا %%%َمَھا َعلَ%%%ى الضِّ َر اْالْرَزاَق فََكثََّرَھ%%%ا َوقَلَّلََھا،َوقَسَّ َوقَ%%%دَّ
َعِة    .)١())َمْعُسوِرَھافِیَھا لِیَْبتَلَِي َمْن أََراَد بََمْیُسوِرَھا وَ  فََعَدلَ والسَّ

®  ¯  °  ±  ²  ³   [:قQال تعQالى،مQا تقتضQیھ المصQلحةلQى ع) وقدر األرزاق(:قولھ

¶  µ  ´¸  [)ي ،)َعَدلَ (استعمل اإلمام لفظة ،)٢Qفي ھذا النص للداللة على تحقیق العدالة ف

فقیQQQرھم ،علQQQى العسQQQر والیسQQQر،حسQQQب علمQQQھ وحكمتQQQھبوذلQQQك ،قسQQQمة هللا لQQQألرزاق  بQQQین عبQQQاده
  .)٣( والضراءفي السراء  لیختبرھم بذلك في شكرھم وصبرھم،وغنیھم

  آیة محكمة أو سّنة قائمة أو: وما ِسواھنَّ ھو فضل،الِعلُم ثالثةٌ : (وفي الحدیث الشریف
لة على السھام المذكورة فQي الكتQاب والّسQنَّة مQن ،أراد العدل في القسمة،)٤()فریضة عادلة أي معدَّ

  .)٥( غیر جور
م جملة  خالل النص أنَّ اإلمام فيو نلحظ  وقسQمھا (على جملQة ) األرزاق فكّثرھا وقللھاوقّدر (قدَّ

ھتمQام وذلQك لال،على الرغم مQن عطQف الجملQة الثانیQة علQى األولQى بQالواو،)على الضیق والسعة

إِنَّـا كُـلَّ شـيء    {:قQال تعQالى:تقدیر األرزاق یكون قبQل تقسQیمھا فمن البدیھي أنَّ ،)٦(بالتقدیم الزماني
  .)٧(}خلَقْناه بِقَدرٍ

ْزُق ِرْزقَ%انِ ((:)∆(ِحَكم اإلمام  في ھذا الشأن قولQھومن  فَ%إِْن ْطلُبُ%ھُ، َوِرْزٌق یَْطلُبَُك،ِرْزٌق تَ :الرِّ
َكفَ%اَك ُك%لُّ یَ%ْوم َم%ا فیِ%ِھ، فَ%إِْن تَُك%ِن ! لَْم تَأْتِِھ أَتَ%اَك، فَ%الَ تَْحِم%ْل َھ%مَّ َس%نَتَِك َعلَ%ى َھ%مِّ یَْوِم%كَ 

%%نَةُ ِم%%ْن ُعُم%%ِرَك فَ%%إنَّ هللاَ  وفQQي  .)٨())َماقََس%%َم لَ%%كَ   تََع%%الَى َس%%یُْؤتِیَك فِ%%ي ُك%%لِّ َغ%%ِد َجِدی%%د السَّ
والُعدولQQَُة والَعدالQQَُة  )...(ْعِدلََتQQھُ فھQQو عQQاِدل وَبَسQQَط الQQوالي َعْدلQQَھ وم،علیQQھ فQQي القضQQّیة َعQQَدلَ (:اللسQQان

  .)٩()الَعْدلُ :والَمْعِدلَُة ُكلّھ
تعQQّدى        )َعQQَدلَ (،نلحQQظ أنَّ الفعQQل الماضQQي )فَعQQدَل فیھQQا(ومQQن خQQالل مالحظQQة ھQQذا التركیQQب 

  وھذا ما ذھب ، مما یؤكد داللتھ على اإلقساط في قْسَمِة األرزاق بین العباد)في(بـ
  :وجاء بعض الحدیث ،)١٠()أقسط وقسط إذا َعدَل ( :اللغویون في معجماتھملیھ إ
  . )١(َعَدلُوا : فمعنى أَْقَسُطوا ،)١١()إذا َحَكُموا َعَدلُوا وإذا َقَسموا أَْقَسُطوا( 

                                           
  .١٦٠:٩١/خ:نھج البالغة  )١(
 .٦٢:من اآلیة  :العنكبوت سورة  )٢(
 .٢/٧٤٤:والدیباج الوضي  ،٧/٢١):ابن أبي الحدید(رح نھج البالغة ش:ینظر )٣(
: عطQا القQادر   مصطفى عبد:تحقیق،)ھـ٣١٨:ت(هللا النیسابوري محمد بن عبد : المستدرك على الصحیحین )٤(
 .٨٠٣٠: دیثرقم الح،كتاب الفرائض، ٤/٤٧٩
 .٢٩/٤٤٨: )عدل(وتاج العروس  ،١١/٤٣٤: )عدل(لسان العرب : ینظر )٥(
 .٢١٠للّسھیلي، :ونتاج الفكرفي النحو  ،٢٤٦ -٣/٢٣٩: والبرھان في علوم القرآن ،٢/٥٨:الطراز:ینظر )٦(
 .٤٩: القمرسورة  )٧(
 .٦٧٩:  ٣٧٩/ قصا:نھج البالغة  )٨(
 . ١١/٤٣١: )عدل(لسان العرب )٩(
  .٥/٨٥):قسط(معجم مقاییس اللغة  )١٠(
، ٦/٨٥٦:)ھQQـ١٤٢٠:ت(محمQQد ناصQQر األلبQQاني :سلسQQلة األحادیQQث الصQQحیحة وشQQيء مQQن فقھھQQا وفوائQQدھا )١١(

طQارق بQن عQوض وعبQد  :تحقیQق ،)ھQـ ٣٦٠:ت (أبو القاسم سلیمان بن أحمQد الطبرانQي ،المعجم األوسط :وینظر
 .٣٤٨:المحسن الحسیني
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مQاَل ،كQان المعنQى ،)َعQَدَل َعْنھQا(أو ،َظلQََم وَجQارَ :لكQاَن المعنQى) َفَعQَدَل ِبھQا:( ولو كان سیاق الكالم
  .)٢(واعوجّ 

ر المعنQى علQى مقQدا، إنَّ الفعل قد یتعدى بعدة من حروف الجQر: ()ھـ ٩١١:ت (السیوطي  قالو
  وإنَّما یثیرھا ویظھرھا ،لھذه المعاني كائنة في الفعألنَّ ،المراد من وقوع الفعل 

  .)٣()حروف الجر
ھي وظیفQة  ـ الحرفب أم  سواء الناتجة عن الصیغة المباشرة -وھذا یعني أنَّ التعدیة في عمومھا

ً  الفعQل فQي جعQل نَّ الQدور األّول یكQون للسQیاقإ :أي،من وظائف السیاق ً أو متعQد الزمQا بحQرف  یا
 بلغوأ وتحدید نوع الحرف وعالقتھ بالصیغة المضام لھا لتتم تأدیة المعنى في أوضح شكل ،الجرّ 
ومQا ،ق تعQدیتھاائQوطر،)٤()لبیان المعاني الوظیفیة للكلماتالّسیاق ھو المكان الطبیعي (فـ، بتركی
أْن  فكثیQراً مQن األفعQال المتعدیQة قQد یفQرض علیھQا السQیاق،بھا من مظاھر شكلّیة أو داللّیQة یتعلق

مفعQوالً ألنَّ المعنQى ال یتطلQب ،فQي حكQم الالزمQة  وتصQبح،قطع عالقتھQا بمQا ھQو مQن متطلباتھQات
ولQذا كثQر فQي االسQتعمال حQذف ،أو تبیQین فاعلQھ  مجQرداً  ینصQبُّ اھتمامQھ علQى الحQدث وإّنما ،بھ

علQھ مQن كأنَّ ف(ویعامل،دم القصد إلیھ في التعبیر أصالً لع بل،ال ألّنھ فضلة  ال قیمة لھ،ل بھالمفعو
  .)٥()كما ُینسى الفاعل عند بناء الفعل للمفعول بھ،جنس األفعال غیر المتعدیة

علQQى الQQرغم مQQن تQQوافر  فمفعQQول اإلماتQQة غیQQر مQQذكور،)٦(}  ò  ñ  ð  ï{:قQQال تعQQالى

أْضQرَب  ،بیان القائم بالفعQل ولكن لّما كان المعنى المراد،وتلبس الفعل بھ ضرورة،شروط وجوده
إنَّ معرفة معاني :القول  ولذلك یمكن ،)٧(وجعل السیاق الفعل یأخذ حكم الالزم، عن ذكر المفعول

وقQQQQد عّبQQQQر صQQQQاحب ، تحتQQQQاج الQQQQى مجھQQQQود عقلQQQQي األلفQQQQاظ ضQQQQمن السQQQQیاق الQQQQذي تQQQQرد فیQQQQھ
ن حیQQث إّنQQھ وضQQع إنَّ المعQQاني ھQQي الصQQورة الذھنیQQة مQQ :(الجرجQQاني عQQن ذلQQك بقولQQھ،التعریفQQات

سQمّیت معنQى ومQن ،فمQن حیQث إّنھQا تقصQد بQاللفظ :والصور الحاصQلة فQي العقQل، األلفاظبإزاِئھا 
 ً ،  ١٨٥، ٩١/(ھذه الداللة َوَرَدْت أیضاً في خومثل ،)٨()حیث إّنھا تحصل من اللفظ ُسّمَیْت مفھوما

٢١٤.(  
  
  

  ) . اعتدل(داللة الفعل الماضي المزید بالھمزة والتاء  -ب
ف2ي ، أرب2ع م2رات،ووردت  في خط2ب ال2نھج،)٩(في القرآن الكQریم) اعتدل(اللفظة لم ترد ھذه  

كالمQھ عQن  ومنھQا فQي سQیاق ،إقامة امليل واالحنراف واالعوجاج:علىللداللة ،)١٠(أربع خطب

                                                                                                                         
 . ٧/٣٧٧،)قسط(ولسان العرب  ،٤/٦٠:واألثر النھایة في غریب الحدیث: ینظر )١(
 .٢/٢٨١، )عدل( وجمھرة اللغة ،٢/٣٩، )عدل(العین :ینظر  )٢(
 .٣/١٧٦: )ھـ ٩١١:ت (الدین السیوطيجالل  :األشباه والنظائر في النحو )٣(
 .٢٣٣: م حّسانتما. د:مناھج البحث في اللغة )٤(
 . ٢٦٥ -٢/٢٥٠الكّشاف،:وینظر، ٢/٣٩، البن یعیش:شرح المفصل )٥(
 .٤٤:النجم سورة  )٦(
 .٢١٣: فة راشدالصادق خلی:دور الحرف في أداء معنى الجملة : ینظر )٧(
 .١٨٥ :التعریفات )٨(
 .٧٤٧:معجم ألفاظ القرآن الكریم:ینظر )٩(
 .  ٨٧٤: المعجم المفھرس أللفاظ نھج البالغة : ینظر  )١٠(



 المبحث الثالث ............................... ......................... األولالفصل 

٣٨ 

فَقَْد طَلََع طَالٌِع، َولََم%َع ((       :)∆(قولھ حیث أفضت الخالفة الیھ،بعد مقتل عثمان ،أئمة الدین
َواْنتَظَْرنَ%%ا  ْوم قَْوم%%اً، َوبِیَ%%وم یَْوم%%اً،َمائِ%%ٌل، َواْس%%تَْبَدَل هللاُ بِقَ%% اْعتَ%%َدلَ الَئِ%%ِح، وَ الَ ِم%%ٌع، َوالََح 

اُم هللاِ َعلَى َخْلقِھِ ـقُ َوإِنََّما االَئِمَّةُ ، اْلِغیََر اْنتِظَاَر اْلـُمْجِدِب اْلَمطَرَ    .)١())وَّ
د ظلQم بعQ اسQتقام ھQذا المائQل المعQوج :أي) اعتدل(و،الخالفة فیمن كان قبلھ:فالمائل )اعتدل مائلٌ (

، )∆(أیQQام علQQي   وبأّیQQام عثمQQان اسQQتبدل هللا بعثمQQان علیQQاً وشQQیعتھ و،اإلمQQام باغتصQQاب حّقQQھ فیھQQا
  .)٢(حقٌّ وَیْنَتِكُس باطلٌ  ما یقوُم  انتظرھا لعلّ ،صروف الحوادث وتقلباتھا،بكسر ففتح)الِغَیر(و

علQQQى زنQQQة  الثQQQي المزیQQQد بھمQQQزة الوصQQQل والتQQQاءثمQQQن الفعQQQل ال) اعتQQQدل(وردت ھQQQذه الصQQQیغة 
( :جاء في كتاب سیبویھ،لتوثیق المعنى وتأكیده،على االتخاذ والمطاوعة والمبالغةللداللة ،)افتعل(

QQا قولQQك:كأّمQQِة قولQQَتُھ فمنزلQQَحَبْس:QQا،َبْطَتھُ ضQQوأّم  ً QQھ مثQQل َشQQَوى  ، احتبْسQQُتُھ فقولQQك اتخذتQQھ حبیسQQا كأنَّ
جاءت مطابقة لما  العربھا تلتقویم واالستقامة التي استعملھذه اللفظة في اداللة ،وأّن )٣()واْشَتَوى

بعQQQQQQرى،)∆(اإلمQQQQQQام لمQQQQQQا ورد عنQQQQQQد                                                                           :  )٤(فقQQQQQQد ورد فQQQQQQي الشQQQQQQعر القQQQQQQدیم قQQQQQQول ابQQQQQQن الزِّ
  ]من الرمل[

  وَعدْلنا َمْیَل بَْدٍر فاْعتََدلْ         ْصَف ِمْن سادتھْم فَقَبِْلنا النِّ 
  إذا ماَل شٌئ قُْلتَ :(وذكر اللغویون،)٥(أي قّومناه فاستقام، )وعدلنا میَل بدٍر فاعتدل( 

  ألنَّ المراعى  (...)اتزن واستقام: واعتدل الشعرُ (...) استقام:أي أقمتھ فاعتدل أي:َعَدْلَتھُ 
  .)٦()في الشعر تعدیل األجزاء

یعني أنَّ أشیاخھم الكQافرین لّمQا ،)وَعَدْلنا میَل بدٍر فاْعَتَدل( :إلى أنَّ قولھ الخوئيحبیب هللا وذھب 
ومازال معوجاً حتى أنَّ ، قتلوا في بدر بأیدي المسلمین صار قتلھم سبباً العوجاج أمرھم وشأنھم

  . )٧(ل واالعوجاجاعتدل المی :مرھم أيأمنھم قتلوا جماعة من المسلمین في أحد فاستقام  يمن بق
كیت:(في األمالي) ھـ ٣٥٦: ت (القالي  وقال أبو علي  ألِقQیَمنَّ :العرب تقQول :قال یعقوب بن السَّ

  .)٨()َمیلَك وَجنَفَك ودراك وصغاك وصدغك وقذلك وضلعك كلّھ بمعنى واحد
بعQد ، الفQةّبر عن تسQلمھ للخلغة التلمیح والكنایة فقد ع،استعمل في خطابھ، )∆(ونلحظ أنَّ اإلمام 

وجمیQع الفاعQل جQاء ،ھوأتى بفاعQل الفعQل مQن لفظQ) ِئٌح والح ال،ولمَع الِمعٌ ، َطلََع طالِعٌ : (عثمان 
یشعر بالترتیQب الصQوتي والنغمQي ،هلقي وھو یسمع أو یقرأبحیث إنَّ المت،على صیغة اسم الفاعل

وكذلك الترتیب في المعQاني مQن ،جھا المتقارب في مخارجھا الصوتیةلتسلسل ھذه الحروف وتدر
 )الالمع(ثم عطف علیھا،أوالً ) الطالع(وھي  الفة إلیھفقد بدأ بوصول الخ، أولویتھا وأھمیتھاحیث 

ثQم عطQف علQى ذلQك ، منQھ وھو ظھQور أنQوار العQدل والخیQر والرشQاد والھدایQة بQاقتراب الخالفQة
مQQا كانQQت معوجQQة ومائلQQة عQQن جQQادة إنَّ ، وكQQلُّ ھQQذه المفQQاھیم،دین والشQQریعةوھQQو معQQالم الQQ) الالِئQQح(

مْت واستقامت األمور والمفاھیم ،بما یتناسQب ،فیمن سبقوه بالخالفة ،الصواب وبتسلمھ الخالفة قُوِّ
 ،ذكره بعد ذلك في سیاق كالمQھفیما  ھذه الداللةتأكید  ونلحظ، ویتالءم مع أحكاِم الشریعة والدین
                                           

 .٢٦٧:  ١٥٢/ خ:نھج البالغة  )١(
شQروح نھQج   وصQفوة، ٢٣٥/ ٣): البحرانQي(شQرح و، ١٥٣/ ٩):ابن أبي الحدیQد(ح نھج البالغة شر: ینظر )٢(

 .٣٥٥: البالغة 
 .٤/٧٤:  كتاب سیبویھ )٣(
 .١/٢٣٩: محمود محمد شاكر :تحقیق ،)ھـ ٢٣١: ت (البن سالم الجمحي : طبقات فحول الشعراء  )٤(
  .١/٢٣٩،  الطبقاتالبیت في  معنى: ن .م )٥(
 .٤٤٨/ ٢٩: )عدل(التاج : وینظر،  ١١/٤٣٣ :)عدل( لسان العرب )٦(
 .٩/١٦٦: منھاج البراعة: ینظر  )٧(
 .١/١٤٢: )ھـ ٣٥٦: ت(اسماعیل القاسم البغدادي القالي أبو علي:األمالي كتاب  )٨(
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 مQن فة هللا على أرضھ البQدیمن أنَّ خل خرى أوھذه كنایة  )وإنَّما األئمُة قواُم هللا على خلِقھ(:قولھ
وھكذا ،وباب مدینة علمھ،)8(وَمْن أحّق منھ في ذلك وھو ربیب الرسول ، أْن یكون اإلمام العادل

َح بالقصQQِد عبQQر مفھQQوم الخطQQاب المناسQQب ولمQQ،الخطQQاب ظQQاھراً  َدَل عQQنعQQ )∆( نجQQد أنَّ اإلمQQام
ي الQى نتیجQٍة ُمھِ ، ویفھمھQا المتلقQي الخطQاب للسیاق،لینتج عنھ داللQة یسQتلزمھا QةممQا یQؤدِّ وھQي ،مَّ

وھQQذا یعنQQي أنَّ للخطQQاب معنQQى  ،مQQنح الخطQQاب داللتQQھ للتعبیQQر عQQن القصQQد  مركزیQQة السQQیاق فQQي
Qھ حسQھ ألفاظQدل علیQةمباشراً لھ قوة انجازیة حرفیة تQي اللغQھ فQُع علیQاتّم التواضQد  إالّ ،ب مQھ قQ أنَّ

وإْن عددناه ،بار ھو القصد الوحید عند المرسلخفلم یعد اإل(،ر من قصدٍ أكثَیْمَنُح السیاق للخطاب 
ختQQQار المرسQQQل ا، إذ یختبQQQئ وراءه قصQQQد آخQQQر،فلQQQیس القصQQQد الQQQرئیس  ،مQQQن مقاصQQQده واحQQQداً 

  .)١()ولم یستعمل صیغة الخطاب المباشر،التلمیحیة للداللة علیھاالستراتیجیة 
فQي سQQیاق كالمQھ عQن حQQق الQوالي وحQQق  ،مQQاموقQد وردت مثQل ھQQذه الداللQة فQQي خطبQة أخQرى لإل

إلیھ%%%ا        ف%%%إذا أدِت الّرعی%%%ة ُ ال%%%ى ال%%%والي حقَّ%%%ھ وأدى ال%%%والي (( :)∆(قولQQQھ،الرعیQQQة
ین، ع%%زَّ الح%%ّق بی%%نھم،حقَّھ%%ا وَج%%َرت عل%%ى ،َمَع%%اِلم الَع%%ْدل اعتَ%%َدلَتْ و،وقاَم%%ت َمن%%اِھُج ال%%دِّ

ي استقامت مظاّنQھ أو العالمQات التQي نصQبت أ،)اعتدلت معالم العدل(فقولھ ،)٢())أذاللِھا الّسنَنُ 
  .٢٢١/في خ وردت ھذه الداللة مثلو،)٣(في طریق العدل بحیث ال جور فیھا

  
  

  داللة الفعل املضارع-ثانياً 
 ،وأھQل اللغQة یعنQون بالمضQارعة مشQابھة الفعQل المضQارع لألسQماء،المشQابھة معنى المضارعة 

 .)٤(فالمقصود بالفعل المضارع الفعل المشابھ لالسم
  ) َفَعلَ (ن مجرداً على فإْن كا: بزیادة حرف المضارعة على الماضي الفعل المضارع(یصاغ  

  .)٥()وذلك إْن لم یكن عینھ أو المھ حرف حلق،او ُضّمت كسرت عینھ
فھQو صQالح  ، كتبیقرأ وی: نحو  ،حدوث فعٍل في زمن التكلم أو بعدهمادلَّ على : (أّما داللتھ فھو

  :نحو قولھ تعالى) لم(وقوعھ بعد أْن َیُصحَّ : وعالمتھ)...(للحال واالستقبال

  ) أنیتُ (والُبّد أْن یكون مبدوءاً بحرف من حروف ، )٦(}(  *   +  ,{

  .)٧()أحرف المضارعة وتسمى
ة علQى یQأتي للداللQ) َیفِعQل(أنَّ الفعQل المضQارع علQى صQیغة  ،براھیم السامرائياویعتقد الدكتور  

 بشQرط،وقد یرشح للمسQتقبل دعوه بالحالوھذا ما ن،واستمر واقعاً م تكلُّ لحدث جرى وقوعھ عند ا
ھQا أداة نفQي ) لQم(أو یدلُّ علQى الماضQي إذا سQبق بQـ  ) السین أو سوف(:بزیادات مثل أْن یسبقَ  ألنَّ

  .)٨(وجزم وقلب 

                                           
 .٣٦٧ :عبد الھادي بن ظافر):مقاربة لغویة تداولیة(ت الخطاب استراتیجیا: ینظر )١(
   .٤١٨: ٢١٦/ خ:نھج البالغة  )٢(
 .١٢٥/ ١٤: ةومنھاج البراع، ٤/٤٣): ابن أبي الحدید(نھج البالغة رح ش: ینظر  )٣(
 .٣/٢٨٠، معاني النحو: ینظر )٤(
 :تحقیQق ، )ھQـ ٦٤٦: ت(بQابن الحاجQب،المعQروف النحQوي جمQال الQدین الQّدویني: الشافیة في علم التصریف )٥(

 .٣٨٤، أبنیة الصرف في كتاب سیبویھ: وینظر، ٢٣: ن أحمد العثمانحس
 .٣:اإلخالصسورة  )٦(
 .٢٥:شذا العرف في فن الصرف )٧(
 .٣٣: ٣ط،ابراھیم السامرائي،مؤسسة الرسالة. د:وأبنیتھ الفعل زمانھ:ینظر ) ٨(
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بQدالالت ، )١(بصیغة الفعل المضارع في القرآن الكQریم، إحQدى عشQرة مQرة )ل.د.ع( وردت مادة

فQQي  توردو.)٢(]Í   Ì  Ë :[متنوعQQة،منھا الشQQرك والفدیQQة والمسQQاواة ،قQQال تعQQالى

  ]من الطویل[       : )٣(الشعر العربي كثیراً،ومنھ قول الفرزدق
  )٤(وال ِعزَّ لَھ حین نجنفُ  زٍّ ْعِدُل َدْرأَنا         بِعِ فَما أَحٌد في النّاِس یَ 

  :)٥(أربع مرات في أربع خطب، وفي خطب نھج البالغة وردت ھذه المادة

 ).يعدل(داللة الفعل املضارع ارد   -  أ

  بمعنى ،استعمال العرب  ولكنھا وردت في  )٦(في القرآن الكریم) َیْعدلَنَ (لم ترد لفظة 
  ]بسیطمن ال[                                                      :  )٧( الشاعرقال ،المساواة

  )٨(بأصحاِب الُمِحّالت نَْكباُء صرٌّ        ال یَْعِدلَنَّ أتاویُّوّن تَْضِربُھُم
في خطب نھج البالغة بصیغة الفعQل المضQارع المجQرد مQن الزیQادة ثQالث ) ل.د.ع(وردت مادة 

  :للداللة على ما یأتي، )٩(مرات

فQي النھQي عQن اھمQال القریQب إذا ، وذلك في سیاق كالمQھ،  العدول أو امليل عن القرابة: أوالً 

  أْن یَُسدََّھا بِالَِّذي أََحُدُكْم َعِن القََرابِِة یََرى بَِھا الَخَصاَصةَ  یَْعِدلَنَّ أَالَ الَ ((:كان فقیراً 
ھُ، َوَمْن یَْقبِْض یََدهُ َعْن َعِشیَرتِِھ، فَإِنََّما تُْق%بَُض الیَِزیُدهُ إِْن أَْمَسَكھُ َوالَ یَْنقُُصھُ إِْن أَْھلَكَ  

  .)١٠())ْنھُْم َعْنھُ أَْید َكثِیَرةٌ ِمْنھُ َعْنھُْم یٌَد َواِحَدةٌ، َوتُْقبَُض مِ 

Ë  Ê  É  {:قQQال تعQQالى،)١١( الفقQQر والحاجQQة الشQQدیدة:الخصQQاُص والخصاصQQة 
Ï    Î     Í   ÌÐ {)ة أو المیل ھو النھي عن العدول ،ومراد اإلمام من ذلك،)١٢Qعن القراب  

جQاءت علQى ،)َیْعQِدلَنَّ (ل النص أنَّ لفظQة ونلحظ من خال.)١٣(أو األرحام،إذا رأى بھم فقراً أو فاقة 

                                           
 .٧٤٧،معجم ألفاظ القرآن الكریم: ینظر  )١(
 .١٥:من اآلیة:الشورىسورة  )٢(
 .٢/١٢٥:الدیوان )٣(
 .٢/١٢٥،ھامش الدیوان: ینظر ،نمیل:نجنف ،الدفع:الدرء )٤(
 .٨٧٤، أللفاظ نھج البالغةالمعجم المفھرس : ینظر  )٥(
 .٧٤٨:معجم ألفاظ القرآن الكریم: ینظر  )٦(
ولسQQQان  ،١٣/٢٢٥):حلQQQل(،والمخصQQQص١/٢١٠):حلQQQل( ورد ھQQQذا البیQQQت بQQQال نسQQQبة فQQQي أسQQQاس البالغQQQة  )٧(

 .٢٨/٣٢٦):حلل(،وتاج العروس١١/١٦٥):حلل(العرب
الیعQQدلّن أتQQاوّیون أحQQدا ًبأصQQحاب :األشQQیاء التQQي ال ُبQQدَّ للَنQQازل منھQQا، أي:والُمِحQQّالُت  الغربQQاء،:األتQQاوَیون  )٨(

 .١١/١٦٥):حلل(ولسان العرب ،١/٢١٠):حلل(أساس البالغة:ینظر الُمٍحّالت،
 .٨٧٤،بالغةالمعجم المفھرس أللفاظ نھج ال:ینظر )٩(
 ٥٥:  ٢٣/ خ: نھج البالغة  )١٠(
 .٧/٢٤: )خصص(لسان العرب :ینظر  )١١(
 .٩:من اآلیة:الحشر سورة  )١٢(
 .٣/٢٩٤: ومنھاج البراعة، ٣١٩/ ١: الدیباج الوضي:ینظر  )١٣(
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قQQال ، )١(موضQQوعة لطلQQب التQQرك   وھQQي أداة  الناھیQQة) ال(وقQQد سQQبق بQQـ ،صQیغة الفعQQل المضQQارع

  .)٢(}  ª  »  ¬  ®  ¯{:تعالى
التي اتصلت ، إذ استعمل نون التوكید الثقیلة،عن العدول أو المیل عن القرابةد النھي واإلمام یؤكِّ 

لیQQل أنَّ الثقیلQQة آكQQد مQQن وذكQQر الخ،ة علQQى أھمّیQQة ھQQذا التوكیQQد وشQQّدتھللداللQQ، بالفعQQل المضQQارع
 فQإذا جئQت بالخفیفQة،   وزعم الخلیل أنَّھمQا توكیQد كمQا التQي تكQون فصQالً (جاء في الكتاب،الخفیفة

د   .)٣()وإذا جئت بالثقیلة فأنت اشدُّ توكیداً ،فأنت مؤكِّ
  فیما   یخصّ ،ونھي اإلمام عن العدول ھنا،)٤(وذلك ألنَّ تكریر النون بمنزلة تكریر التأكید

فعQQل  تQQدخل علQQى  فQQال،ون التوكیQQد تخQQّص الفعQQل لالسQQتقبالألنَّ نQQ،یكQQون فQQي االسQQتقبال،المتلقQQي

بالفعل  وإنَّ اتصالھا،)٥(}  ®  ¯  ¨  ©   ª  »  ¬{:قال تعالى،الحال

ً ،لQى البنQاءفتأثیر اللفظ إخراج الفعQل إ(:لفظھ ومعناه فيیؤثر  المعنQى   وتQأثیر،بعQد أْن كQان معربQا
واسQQتعمل اإلمQQام فQQي ھQQذا النھQQي الفعQQل ،)٦()بعQQد أن كQQان یصQQلح لھمQQا،خQQالص الفعQQل لالسQQتقبال

أي اسQQتمرار النھQQي عQQن العQQدول ، علQQى التجQQدد واسQQتمرار الحQQدث الQQذي یQQدلُّ ) نَّ لَ دِ ْعQQیَ (المضQQارع 
متلقي وإنَّ التعامل مع ھذا االسلوب یستدعي حضور ال،عن العشیرة في الحال واالستقبال والمیل

ألنَّ الكفَّ فعل یحصل بشQغل الQنفس قصQد النھQي عQن الشQيء المنھQي ،بحالتیھ الشعوریة والذھنیة
نQا ال نطالQب أحQداً بعQدم الفعQل أيعنھ وھو مایستدعي تقدم الشQعور   الّ تركQھ إ:بQالمكفوف عنQھ ألنَّ
  .١٨٦/ردت داللة ھذا الفعل على المیل أیضاً في خوو.)٧(وعنده عزم على ترك ھذا الفعل

التحكیم بعد سماعھ ألمر  في) ∆(وذلك في سیاق كالمھ ،و املساواة أالداللة على املثل : ثانياً 

وا  ((:الحكمین   لِْلَمِسیِر إِلَى قَْوم َحیَاَرى َعِن اْلَحقِّ الَ یُْبِصُرونَھُ،اْستَِعدُّ
  .)١٠())َعِن الطَِّریقِ )٩(بِِھ، ُجفَاة َعِن اْلِكتَاِب، نُُكب یَْعِدلُونَ بِاْلَجْوِر الَ )٨(َوُموَزِعینَ  

یQق هللا بحیQث وصف اإلمام أھل الشام بالحیرة عن الحق والعمى عنھ واإلغراء بQالجور عQن طر
كQّل ذلQك إغQراء   طریقQھ  وبعQدولھم عQن،وبجفاة الطباع عن فھQم كتQاب هللا،مثل للجور عندھمال 
والیعQدلون ((:قولQھ                فQيوالبQاء ،قQومبQالجّر صQفة ل) حیارى وجفQاٍة ونكQبٍ (:فقولھ،بھم

U  T     { :تعQالى            في قولQھ ،)١١(كما ذھب الیھ الكوفیون)عن(بمعنى  قد تكون))بھ
                                           

مQازن    :تحقیQق،)ھQـ ٧٦١: ت(شQام األنصQاري المصQري ابQن ھ :مغني اللبیQب عQن كتQب األعاریQب :ینظر )١(
 .١/٢٤٦: المبارك ومحمد علي حمد هللا

 .٦١:من اآلیة :سورة طھ )٢(
ة ابQQن مQQنھج السQQالك الQQى ألفیQQ(شQQرح األشQQموني علQQى ألفیQQة ابQQن مالQQك : وینظQQر، ٣/٥٠٨: كتQQاب سQQیبویھ )٣(

 .٣/٢١٢:  ٢ط،محمد محي الدین عبد الحمید:تحقیق،)مالك
 .٥/١٦٣، شرح ابن یعیش:ینظر  )٤(
 .٢٧ :اآلیةمن :الفتح سورة  )٥(
محمQد بQن (بQدر الQدین : شرح ابن الناظم على ألفیة ابQن مالQك :وینظر ، ٥/١٦٤: بن یعیش ال المفصل شرح )٦(

 .٤٤١: محمد باسل عیون: تحقیق ، ) ھـ ٦٨٦: ت ( )محمد بن مالك
 .٢٧٩:  ١ط،محمد عبد المطلب. د:البالغة العربیة قراءة أخرى : ینظر )٧(
  .٣٩٠/ ٨): وزع(لسان العرب:ینظر، )مأَْلھَ (وأصلھ بمعنى ، أغراه :أي،)أوَزعھ(من :موزعین  )٨(
 .١/٧٧٠: )نكب(لسان العرب :ینظر، لحائد عن الطریقا،)ناكب(جمع :نكب  )٩(
 .٢٣٠:  ١٢٥/ خ:نھج البالغة  )١٠(
 .٨/١٥٨: ومنھاج البراعة، ٣/١٣٠): البحراني(شرح نھج البالغة :نظر ی )١١(
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V{)ة  ،المعنى فاسأل عنھ: قال الزجاج ، )١Qذا جماعQة وقد حكى ھQل اللغQن أھQاء أ،مQنَّ الب

  .)٣(عن عذابٍ :أي،)٢(}      ¥  ¦  §  ¨{:كما في قولھ تعالى )عن(تكون بمعنى 

تQؤّدي كلمQة   أْن ،وفائدتQھ،إشراب لفظ معنQى لفQظ فیعطونQھ حكمQھوھو : وھذا من باب التضمین 
  .)٤(ى كلمتینمؤدّ 

واآلخQر ، وكان أحدھما یتعدى بحرف، فعٍل آخرإذا كان بمعنى  اعلم أّن الفعلَ : (الخصائصوفي 
الفعل في معنى         فإنَّ العرب قد تتسع فتوقع أّحد الحرفین موقع صاحبھ إیذاناً بأّن ھذا ،بآخر

ن وھQQذا یعنQي أنَّ للتضQQمی،)٥()فلQQذلك جQئ معQھ بQQالحرف المعتQاد مQع مQQاھو فQي معنQاه، ذلQك اآلخQر
ً غرض ً  ا ً لطیف داللیا وذكQر حQرف  ذلك بQذكر فعQل  ویكون،سلوباوجز وھو الجمع بین معینین بأ،ا

نحو قولھ ، فعل الثانيومعنى ال،معنى الفعل األول:نیینفنكسب بذلك مع،جر یستعمل مع فعل آخر

بمعنQQQQQQQى ) ِمQQQQQQQنْ (إلQQQQQQQى أّن معنQQQQQQQى فقQQQQQQQد ذھQQQQQQQب ،)٦(} Z  Y  ] \{:تعQQQQQQQالى

نیابة حرف الجر  :يأالنیابة  بابمن  نجد،)الیعدلون بھ: (قولھفي ،خطبةاللى إوبالرجوع ،)على(
التضQمین  بQابّمQا مQن إو،)ال مثQل وال مسQاواة للجQور عنQدھم:(فالداللQة تكQون،)عQن(محل ) الباء(
كما  العرب في األفعال سلوب استعملتھوھذا اال،ال یمیلون:أي ) ال یعدلون عنھ( :یكون التركیبف

                                           :)٧()الحكمQQQQQQQQQQQاءدِ معوِّ (معاویQQQQQQQQQQQة بQQQQQQQQQQQن مالQQQQQQQQQQQك قQQQQQQQQQQQال ،فQQQQQQQQQQQي األسQQQQQQQQQQQماء اسQQQQQQQQQQQتعملتھ
                                                                                            ]من الوافر[

  رعیناهُ وإْن كانوا ِغضابا     ٍم   إذا َسقَطَ الّسماُء بأرِض قو
) رعینQاه(          وقQال ،یرید سقوط المطر الQذي فیQھ،سقط:وقال، اد المطر لقربھ من الّسماءأر(

  .)٨()ولكن أراد النبت الذي یكون عنھ،والمطر الیرعى
وتحقیQق القQوة التعبیریQة علQى مسQتوى ،یعد وسیلة فنیة إلثراء الداللة:(الذي،وھذا من باب المجاز

  .)٩()التركیب

 ) :  تعتدل(املزيد حبرف التاء ع اللة الفعل املضارد  -  ب

  :)١٠(خریمبن قال أیمن ،ه اللفظة في القرآن واستعملھا العرب في كالمھملم ترد ھذ
  ]من الوافر[                                                                                       

  )١(الَمْیطَ منھا تَْعتَِدلْ إنَّ للفتنِة َمْیطاً بَیّنا          فَُرَوْیَد 
                                           

 .٥٩:من اآلیة  :الفرقان سورة  )١(
 .١:المعارج سورة  )٢(
 .١٣/٦٣: الجامع ألحكام القرآن  :ینظر  )٣(
 .٣/١٢، معاني النحو:ینظر  )٤(
 .٢/٣٠٨ :محمد علي النجار :تحقیق،)٣٩٢:ت(أبو الفتح عثمان بن جني  :الخصائص )٥(
 .٧٧ :من اآلیة:األنبیاء سورة  )٦(
 .٩/٥٥٥: ھارون عبد السالم محمد : تحقیق  ،خزانة األدب ولب لباب لسان العرب )٧(
محمQد :تحقیQق ،) ھQـ٤٥٦: ت(القیروانQي  أبو علي الحسن ابن رشQیق: العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده )٨(

ولQم  ،)جریQر بQن عطّیQة(وھذا البیت منسQوب فQي العمQدة الQى الشQاعر األمQوي  ،١/٢٦٦: دین عبد الحمیدمحي ال
ً في خزانة األدب منسوب بلأجده في دیوان جریر   .بن مالكاإلى معاویة  ا

 .١٨٣: سعید أبو رضا. د:العربیة في البنیة والداللة رؤیة لنظام العالقات في البالغة  )٩(
 .١/٥٣٤ ،أحمد محمد شاكر:تحقیق،)ھـ٢٧٦:ت(البن قتیبة:الشعر والشعراء )١٠(
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للداللــة علــى عــدم اســتقامة ،)٢(ورد ھ22ذا الفع22ل ف22ي خط22ب نھ22ج البالغ22ة م22رة واح22دة
ــول  ،بسQQاحة المQQرء إذا مQQا حQQلّ ، عQQن ذكQQر المQQوت ووصQQفھ  )∆(وذلQQك فQQي سQQیاق كالمQQھ ،العق

َعلَ%%ى  تَْعتَ%%ِدلَ أَْو بِِص%%فَة،ِم%%ْن أَْن تُْس%%تَْغَرَق ِھ%%َي أَْفظَ%%ُع )٣(َوإِنَّ لِْلَم%%ْوِت لََغَم%%َرات(():∆(قول%%ھ
ْنیَا ُعقُ%%ولِ  وأھوالQQھ  غمQQرات المQQوت نَّ إ :أي،م فصQQیحھQQذا كQQال،)أو تعتQQدل( :قولQQھ،)٤())أَْھ%%ِل ال%%دُّ

م اسQتقامتھا فعبر عن عQد، إذا وصفت على الحقیقة ، تستقیم على العقول وال تقبلھاال،عظیمة جداً 
فھQQو غیQQر مصQQدق ، عنQQد العقQQل  ،كأنQQھ جعلھQQا كالشQQيء المعQQوج )أو تعتQQدل( بقولQQھ علQQى العقQQول

ألنھ معطQوف علQى  ،منصوبالعلى صیغة الفعل المضارع المزید )تعتدل(وقد جاءت لفظة.)٥(بھ
  .المصدریة)أنْ (المنصوب بـ)تستغرق(الفعل

                                                                                                                         
 .٧/٤٠٩،)میط(لسان العرب:ینظر ،الجور والمیل:المیط )١(
 .٨٧٥، المعجم المفھرس أللفاظ نھج البالغة :ینظر )٢(
 .٥/٢٩):غمر( لسان العرب:ینظر، ویرید بھا ھنا سكرات الموت،ائدالشد:الغمرات )٣(
 .٤٣١: ٢٢١/خ:نھج البالغة  )٤(
نھQج البالغQة  ومصQادر ،١٤/٢٢٣:ومنھQاج البراعQة، ١١/١٦٨):ابQن ابQي الحدیQد(رح نھQج البالغQة شQ:ینظر )٥(

 .٣/١٦: وأسانیده
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 )الشىء االستقامة وإحكام(بـة داللة ألفاظ العدل املخصوص

  . )االستقامة(بـاملخصوصة ) العدل(لفاظ أداللة :أوالً 
 االستقامة  -١ 
اس?تعیر وربم?ا ، حدھما عل?ى جماع?ة ن?اسٍ أ یدلُّ ،أصالن صحیحان، اف والواو والمیم الق: قوم(  

ً  تُ مْ وقوَّ ،أو عزمٍ  واآلخر على انتصابٍ ،في غیرھم  وبلغنا أنَّ ،تقیم ھذا مكان ذاك كَ نَّ أ،الشئ تقویما
  .)١())بھ یقوم :أي،ھذا قوام الدین والحق: من الباب و.ھُ تُ مْ أي قوَّ ،ُت المتاعمْ قَ تَ اسْ :أھل مكة یقولون

Ý  Ü  Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ö   {:وقول??ھ تع??الى ،واالس??تواءاالعت??دال : واالس??تقامة 

â  á     à  ß  Þ  {)تُ ْم????وأقَ ،)8(ولزم????وا س???نة نبی???ھ عمل???وا بطاعت???ھ :يأ،)٢ 

  .)٣( مستقیم: م قیَّ  مرٌ أو، ذا انتصفَ إ،الظھیرة وقام میزانُ ،بمعنى استقام فقامَ  ھُ تَ مْ وَّ وقَ ئ َالشّ 
اإلنس?ان  یس?لكَ  نْ أبص?یغ مختلف?ة لت?دل عل?ى وج?وب ،في الق?رآن الك?ریم) االستقامة(ظة وردت لف

  . )٤(}  Z  Y  ]{:ومنھ قولھ تعالى ، المسلك القویم

كم عل??ى وا س??یوفَ فض??مّ ، ل??م یفعل??وا  نْ إف??، اس??تقیموا لق??ریش م??ا اس??تقاموا لك??م (( ومن??ھ الح??دیث  
عل???ى م???اداموا ،ثبت???وا علیھ???ادوم???وا لھ???م الطاع???ة وا :يأ، )٥())فأبی???دوا خض???راءھم ، ع???واتقكم 

  .)٦(وثبتوا على اإلسالم،الدین
ھ??ذه  م??امُ وق??د اس??تعمل اإل ،)٧(، خم%%س م%%رات ، ف%%ي خط%%ب ال%%نھج ) اس%%تقام( ةاللفظ%%ه ھ%%ذ تورد 

ك ف?ي س?یاق كالم?ھ وذل?،ومنهاج أمـره مر بطاعة اهللا والعمل بكتابهاألاللفظة للداللة على 

##ابَِق قَ##ْد ((:)∆( لا،ق??والنھ??ي ع??ن البدع??ة ونص??ح الناس،ع??ن فض??ل الق??رآن  أَالَ َوإنَّ اْلقَ##َدَر السَّ

َد، َوإنِّي ُمتََكلٌِّم بِِعَدةِ  تِِھ، قَ#اَل هللاُ تََع#الَى هللاِ  َوقََع، َواْلقََضاَء اْلَماِضَي قَْد تََورَّ Ö  { :َوُحجَّ

  â  á     à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú   Ù  Ø  ×{)َوقَ#ْد قُْل#تُمْ )٨ ، : 

  .)٩())َعلَى ِكتَابِِھ، َوَعلَى ِمْنَھاِج أَْمِرهِ فَاْستَقِیُموا َربُّنَا هللاُ، 

                                           
 .٥/٤٣): قوم(معجم مقاییس اللغة  )١(
 .١٣:من اآلیة :األحقاف سورة  )٢(
  . ١٢/٤٩٦: )قوم( ، ولسان العرب٦/٥٩٢: والمحكم، ١١٠:أساس البالغة :ینظر  )٣(
 .١١٢:من اآلیة :سورة ھود  )٤(
 .١/١٢٣،أحمد بن فارس السلوم: تحقیق،)ھـ ٤٠٥:ت (للحاكم النیسابوري : معرفة علوم الحدیث )٥(
 .٤/١٢٥، الحدیث واألثرالنھایة في غریب : ینظر  )٦(
 .١٠٩٤، معجم المفھرس أللفاظ نھج البالغةال:ینظر  )٧(
 .١٣: االحقاف سورة  )٨(
 .٣١٨: ١٧٦/ خ: نھج البالغة  )٩(



  األولالمبحث ........................................................ الفصل الثاني 

٤٩ 

 :أي،الفعلی??ة ش??افعة لالس??تقامة القولی??ةت عل??ى االس??تقامة دلّ?? ھن??ا م??ن خ??الل الس??یاق) االس??تقامة( 
فاستقیموا على كتابھ وعلى منھ?اج أم?ره وعل?ى الطریق?ة ،كم بالقولربّ  هللاَ  نّ أكم أقررتم ببمعنى أنَّ 

  .)١(عبادتھالصالحة من 
اإلم?ام  بمعن?ى أنَّ ، وجاء على ص?یغة فع?ل األم?ر،سند إلى واو الجماعةأقد ،ھذا الفعل ونلحظ أنَّ  

وھ??ذا یعن??ي ،والعم??ل عل??ى ذل??ك،ة نبی??ھب??اع س??نّ تّ ام??نھم حص??ول االس??تقامة عل??ى طاع??ة هللا و طل??بَ 
  .من رتبة المخاطب   وھو أعلى رتبة) الخلیفة(ھ صادر من وجوب االمتثال لھذا األمر ألنّ 

ھم?زة : ح?رفأ ةمزید بثالثوھو ،)قوم(الفعل الثالثي المجرد  مشتقة من) یموااستق( جاءت لفظةو
((                : )الطل???ب( ىعل??? ت???دلّ  الت???ي) اس???تفعل( عل???ى زن???ة، الوص???ل والس???ین والت???اء 

ومث???ل ذل??ك اس???تفھمُت ،أي َطلَْب???ُت من??ھ العتب??ى ْبَتھُ تَ عْ تَ واْس??،ةالعطّی?? ي طلب???تُ أُت یْ طَ عْ تَ اْس??:وتق??ول
  .)٢())یخبرني إلیھ أنْ  طلبتُ  أي واستخبرتُ 
وح??ذفت وع??وض عنھ??ا ت??اء ،ل??ى ف??اء الكلم??ةإمعت??ل الع??ین نقل??ت حرك??ة عین??ھ ) اس??تفعل(وإذا ك??ان 

ً أالت ل?ى الع?ین وھ?ي إفنقل?ت حرك?ة ال?واو ) اس?تعواذاً (واألصل ، استعاذةً  استعاذَ : نحو ، نیث لزوما
ھ?ي مص?در  )االس?تقامة( نَّ أوھ?ذا یعن?ي ) اس?تعاذة(فصار ،وحذفت وعوض عنھا التاء،الكلمةفاء 

  .)٣()استقام(الفعل 
وھ?ي الدالل?ة عل?ى تغی?ر ) المطاوع?ة(ھ?ي ) اس?تقام(علیھا لفظ?ة  خرى التي تدلّ ومن المعاني األ 

فقد ،طریقتھذا انقاد واستمرت إو: (یقول الخلیل تھ نحو األفضلروصیرو،الشئ من حال إلى حال
داً ((:)∆(وھذه الداللة تتمثل في قولھ ،)٤()استقام ، َولَ#ْیَس أََح#ٌد )8(إنَّ هللاَ ُسبحانَھ بََعَث ُمَحمَّ

أَھُْم َمَحلَّ#تَھُْم، َوبَلََّغھُ#ْم  ةً، فََس#اَق النَّ#اَس َحتَّ#ى بَ#وَّ ِمَن اْلَع#َرِب یَْق#َرأُ ِكتَاب#اً، َوالَ یَ#دَِّعي نُبُ#وَّ
أي انتقل?وا م?ن الجاھلی?ة ف?ي ال?دین  ،)٥())قَنَ#اتُھُْم، َواْطَمأَنَّ#ْت ِص#فَاتُھُمْ  اْس#تَقَاَمتْ فَ َمْنَجاتَھُْم، 
لتش?بیھ أم?ور ، )ال?رمح(وھو :  للقناة) االستقامة) (∆(فاستعار اإلمام ،فاستقاموا علیھ،إلى اإلسالم

یمك?ن ب?ھ الغلب?ة عل?ى  في الح?روب وال ینتفع بھالرمح إذا كان معوجاً ال  نَّ أفكما ، دینھم ودنیاھم
بع?د إص?الحھا بمتابع?ة أحك?ام  والصفات الرذیلة ف?ي اإلنس?ان إالّ ، فكذلك األخالق الذمیمة، العدو 

   .)٦(هللا وشریعتھ
  

داد  -٢
َّ
 :الس

دادذو ا،دیدومن ذلك السَّ  )...( صل واحدأالسین والدال  :سدد(  ھ ال ثلمة فیھ كأنَّ ، االستقامة :أي،لسَّ
  .)٧()دادیضاً سَ أوالصواب 

Q  P  O  N  {:ومن?????ھ قول????ھ تع?????الى،ورد ھ????ذا اللف?????ظ ف????ي الق?????رآن الك????ریم

R{)٢(صواباً متفقاً مع العدل والشرع :يأ ،)١(.  

                                           
 .٧/٢٧: )أبي الحدیدابن ( شرح نھج البالغة : ینظر  )١(
 .٤/٦٨: كتاب سیبویھ )٢(
 .٢/١٣٠،عقیلشرح ابن :ینظر  )٣(
 .٥/٢٣٣) :قوم(العین  )٤(
 .٧٣:٣٣/خ: نھج البالغة  )٥(
 .٤/٥٤، منھاج البراعة: ینظر )٦(
 .٣/٦٦: )سدد(معجم مقاییس اللغة  )٧(
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٥٠ 

  .اطلبوا القصد في األمر والعدل فیھ :يأ،)٣())وادوا وسدِّ قارب((:وفي الحدیث
                                     ]من الكامل[              : )٤(ومنھ قول جریر  ورد ھذا اللفظ عند العرب بھذه الداللة

  سدیدا مِّ قوالً لزائرِك الـُملِ           ُكمُ ما ضرَّ أْھلََك أَْن یقوَل أمیرُ 
علـى  للداللـة  ،)٥(خم%س م%رات ف%ي خم%س خط%بوردت ھذه اللفظة ف%ي خط%ب نھ%ج البالغ%ة 

فأخ?ذ  لم?ا ع?زم عل?ى لق?اء الق?وم بص?فین ، ) ∆(وذل?ك ف?ي س?یاق كالم?ھ  ،الصالح واالستقامة 

###ْقِف اْلَمرْ ((:) ∆(ی??دعو إِْن أَْظَھْرتَنَ###ا َعلَ###ى  ))...((فُ###وِع، َواْلَج###وِّ الَمْكفُ###وفِ اللَّھُ###مَّ َربَّ السَّ
نَا فََجنِّْبنَا اْلبَْغَي وَ  ْدنَاَعُدوِّ فَاْرُزْقنَ#ا الش#َھاَدةَ َواْعِص#ْمنَا  این#، َوإِْن أَْظَھ#ْرتَھُْم َعلَ لِْلَح#قِّ  َس#دِّ

  .)٦())ِمَن اْلفِْتنَةِ 
 :يأل?ى الق?رن إالس?نان  دَ وسدَّ ،ي مصیبأ :من قولك سدید  لیھإي صوبنا أ) دنا للحقِّ دّ وسَ : (فقولھ

  .)٧(لى فضیلة االستقامة والعدلإ صوبھ نحوه
في قص?ده       على الصواب والتوفیق واإلصابة واالستقامة  ھذه اللفظة لیدل بھا اإلمام استعمل

  .)٨(وھو طلب الحق
 نَّ أَ ویب???دو ،)ن???ا(مس???نداً إل???ى ض???میر الجماع???ة  فع???الً ماض???یاً مج???رداً ) نادْ دِّ َس???(ج???اءت لفظ???ة  

  :دادَ السِّ ألّن ،)قنا للحقووفّ (ولم یستعمل ) نا للحقِّ دْ دِّ وسَ (استعمل جملة ،اإلمام
داد بالفتح ، وفق واإلصابة في المنطق والتدبیرالقصد في القول وال   ،)٩(االستقامة والصواب:والسَّ

  . )قناوفّ (في المعنى من لفظة أعمُّ وأشمل) سّددنا(وھذا یعني أّن لفظة 
فضالً ع?ن ،)١٠(على المبالغة والتكثیر اللفظة في بنیتھا من ظاھرة التضعیف التي تدلّ  ھتحمل لماو

ً :الوف?ق(ف?ي ح?ین أنّ ،)االس?تقامة(داللتھا المعنویة  ھ?ذه  ك?لُّ ،  )١١()ص?ادقتھ:الموافق?ة،ووافقُت فالن?ا
ُ ال???دالالت اجتمع???ت ف???ي ھ???ذه اللفظ???ة لیك???ون لھ???ا وق???ع خ???اص م???ن الناحی???ة الص???وتیة ف???ي  ذن أ

  .)١٢(فسدراك وفي النّ وكذلك من الناحیة المعنویة في اإل،المتلقي
  ).٢٣٠، ١٩٩، ١٦٢، ١٤١/( وردت مثل ھذه الداللة أیضاً في خ

  

  :القصد  -٣

                                                                                                                         
 .٩:من اآلیة : النساء سورة  )١(
 .٣/١٨٦:عادل أحمد عبد الموجود: تحقیق ،)ھـ ٧٤٥: ت(أبوحیان األندلسي ،البحر المحیط:ینظر )٢(
 . ٧٤/٣٩بحار األنوار،:وینظر، ٢/٣٩٣،،تجمیع قتیبة تركماني)ھـ٤٠٥:ت(النیسابوري  :صحیح مسلم )٣(
 .٣٣٨:طھنعمان محمد أمین . د: تحقیق، شرح محمد بن حبیب: دیوان جریر  )٤(
  .٦٧٩-٦٧٨:معجم المفھرس أللفاظ نھج البالغةال:نظری )٥(
 .٣٠٩: ١٧١/خ: نھج البالغة )٦(
 .٤/٧٠: اغة بوبھج الص ،٩/٣٠٣: )ابن أبي الحدید(البالغة ح نھج شر:ینظر )٧(
 . ٥٥٩ :توالكلیا، ٣/٢٠٤: وبصائرذوي التمییز، ١٢/٢٧٧): سدد(تھذیب اللغة  :ینظر )٨(
ولس?ان الع?رب ، ١٢/٢٧٧): س?دد(وتھ?ذیب اللغ?ة  ،٤٤٥/ ١: وأس?اس البالغ?ة، ٢/٢٢٩: )سدد(العین :ینظر )٩(
 . ٣/٢٠١: )سدد(
ن الفع???ل وأوزا ،٣٥٤:محم???د محی???ي ال???دین عب???د الحمی???د:ت???ح ،)ھ???ـ٢٧٦:ت(،ابن قتیب???ةالكات???بأدب :ینظ???ر )١٠(

 .٧٤:ھاشم طھ شالش.د:ومعانیھا
 .٦/١٢٨):وفق(معجم مقاییس اللغة  )١١(
 .٢١٩:أنیسابراھیم . د:صوات اللغویةواأل ،٤٩ - ٢/٤٦:الخصائص:ینظر )١٢(
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  ،ھمِّ أو يءٍ ثبات شإحدھما على أصول ثالثة یدل أالقاف والصاد والدال  :قصد( 
  هُدَ صَ قْ أَ : داً ومن الباب صَ قْ داً ومَ صْ قَ  ھُ تَ دْ صَ قَ :  فاألصلُ ،  يءالش خر على اكتنازِ واآل

  :قال األعشى، )١()د عنھحِ ھ لم یَ ھ قیل ذلك ألنَّ وكأنّ ،  ھُ كانَ مَ  لَ تِ قُ صابھ فَ أذا إ،  مُ ھْ السَّ 
  ]من الطویل [                                                                                              

  )٢(ھا ِمْن نِسَوِة الحيِّ قانِصاألَْمثالِ     ھا فأَْقَصَدھا َسْھِمي وقَْد كاَن قَْبلَ 

>  =  { :وقول??ھ تع??الى،)٣()ي نح??وُت نح??وهُأ:هُدَ ْص??قَ  یق??ال قص??دتُ ،الطری??ق اس??تقامةُ :القص??دُ (و

لحجج والب??????راھین المس??????تقیم إلی??????ھ ب??????اي عل??????ى هللا تب??????ین الطری??????ق أ،)٤(}<  ?  

َ فا في المعیشة وأمّ ،خالف اإلفراط يءفي الش والقصدُ ،الواضحة   .)٥(رتِّ قَ یُ  وال فَ رِ سْ یُ الّ أ
ي أ،دِص?تَ قْ مُ  رج?لٌ :یة في قولھمالحسِّ والتوسط مأخوذة من الداللة ،وداللة ھذا اللفظ على االعتدال 

 اس?تعمل للدالل?ة ثمّ         ،شئ مستو غیر مسرف والناقص ي بھ كلّ فسمّ ،قصیر م والیلیس بجس
  .)٦(استقام :مرهأفي  فراط واقتصد الرجلُ وھو خالف اإل،على االعتدال والتوسط في األمور

        : ومن???ھ قول???ھ تع???الى ،متنوع???ةودالالت ،ف???ظ ف???ي الق???رآن الك???ریم بص???یغ مختلف???ةورد ھ???ذا الل 
}Ý  Ü  Û {)كما ورد في الشعر العربي كثیراً ،)٨(أي توسط فیھ،)٧.  

  ]من الطویل [                                :                )٩(ومنھ قول زھیر بن أبي سلمى
  عليَّ ِسوى قَْصِد الَسبیِل َمعاِدلھْ        تْ دَ َصْرُت َعّما تَْعلَِمیَن وَسدَّ َوأَق

          )١٠(أّم%%%ا ف%%%ي خط%%%ب نھ%%%ج البالغ%%%ة فق%%%د ورد ھ%%%ذا اللف%%%ظ تس%%%ع عش%%%رة م%%%رة ف%%%ي س%%%بع خط%%%ب 

ار بم?ا االعتب?ج?اء ف?ي س?یاق كالم?ھ ف?ي حی?ث ،)االستقامة(داللته على  بدالالت مختلفة منھ?ا،
م ح?دھُ أوال ی?زور ،الحیاة الدنیا إلى ع?الم الم?وتمن وقد انقطعت أسبابھم ،آلت إلیھ األقوام السابقة

قَ##ْد تََزایَلَ##ْت : َواْعتَبِ##ُروا بَِم##ا قَ##ْد َرأَْی##تُْم ِم##ْن َمَص##ارِع اْلقُ##ُروِن قَ##ْبلَُكمْ ((:)∆(قول??ھ،اآلخ??ر
 ))...((اَخُروَن،َوالَ یَتَنَاَس###لُونَ الَ یَتَفَ###))... ((أَْبَص###اُرھُْم وأْس###َماُعھُمْ أَْوَص###الُھُْم، َوَزالَ###ْت َ

ْم##َر فَ##إنَّ األ؛ ِعبَاَد هللاِ، َح##َذَر اْلَغالِ##ِب لِنَْفِس##ِھ، اْلَم##انِِع لَِش##ْھَوتِِھ، النَّ##اِظِر بَِعْقلِ##ھِ فَاْح##َذرُوا،
بِیَل  َواِضٌح، َواْلَعلَم   . )١١())قَْصدٌ قَائٌِم، َوالطَِّریَق َجَدٌد، َوالسَّ

                                           
 .٥/٩٥:)قصد(معجم مقاییس اللغة  )١(
  .١٤٩: الدیوان )٢(
 .٣/٣٩٣: )قصد(العین )٣(
 .٩ :من اآلیة: النحلسورة  )٤(
و ، ٣/٣٥٤: )قص??د( ولس??ان الع??رب، ٨/٣٥٢): قص??د( وتھ??ذیب اللغ??ة، ٢/٥٢٤: )قص??د(اح الص??ح:ینظ??ر )٥(

 .، ٤/٢٧٢: ییزبصائر ذوي التم
 .٩/٣٦: )قصد(تاج العروس : ینظر  )٦(
 .١٩:من اآلیة : لقمان سورة  )٧(
 .٢١/٩٠المعاني،روح :ینظر )٨(
 .٥١:دیوانال )٩(
 .١٠٦ ٠:المعجم المفھرس أللفاظ نھج البالغة : ینظر  )١٠(
 .٢٨٧: ١٦١/خ: نھج البالغة )١١(
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، مھِ دِ دّ َب?م?وت الق?وم وتَ ع?ن وتفرقھ?ا كنای?ة ،مھُ ظ?امُ عِ  تْ َق?األق?وام الس?ابقة تفرَّ  فالنص یبین كیف أنَّ 
مستقیم وھو الھ?ادي : بمعنى ) والسبیل قصدٌ (وقد جاءت جملة ،ك بھ في المفازة ریستد والعلم ما

  .)١(والطریق إلى هللا سھل مستقیم، إلى الحق والشریعة 
والسبیل ،والطریق جدد ،والعلم قائم،مر واضحاأل(،استعمل الجمل االسمیة) ∆(اإلمام  نَّ ونلحظ أَ  

ھ??ذه الجم??ل متقارب??ة ومتش??ابھة ف??ي  نَّ أكم??ا نج??د ،  ھللدالل??ة عل??ى ثب??وت المعن??ى ودوام??، )قص??د
معن??ى الواح??د بط??رق وأس??الیب م??ام ف??ي التعبی??ر ع??ن الم??ا ی??دل عل??ى ق??درة اإلوھ??ذا إنّ ،انیھ??اعم

  .١٧٦/كما وردت ھذه الداللة في خ،مختلفة

إرس?ال وذل?ك ف?ي س?یاق كالم?ھ ع?ن ، )العـدل(دلت على خرى لھذه اللفظ?ة فق?د ا الداللة األمّ أ 

َوأَْشَھُد ((:فجاءھم بالحق، بتعاد عن الیقینواال،مور الدینأة جاھلة في مَّ أالى ) 8( الرسول محمد
####داً َعْب####ُدهُ َوَرُس####ولُھُ، أَْرَس####لَھُ َوأَْع####الَُم اْلھُ####َدى َداِرَس####ةٌ،  یِن َوَمنَ####اِھُج أَنَّ ُمَحمَّ ال####دِّ

، طَاِمَسةٌ،فََصَدع ْشِد،َونََصَح لِْلخَ بِاْلَحقِّ   .)٢())بِاْلقَْصدِ َوأََمَر ْلِق، َوَھَدى إِلَى الرُّ
?? فمن??اھجُ   ویق??ال ، یظھ??ر م??ا تحت??ھ ش??قُّ أص??لھ الو نٌ یّ َب??) ص??دع ب??الحقِّ (س??ة رِ االواض??حة كالدّ  بلِ السُّ

مام استعمل في اإل ونلحظ أنَ ،العدل: )دُ صْ القَ (و،صح من قولك نصحت زیداً فأوھو ،لزید نصحتُ 
ئم???ة ال???دین الھ???ادین إل???ى س???بیل عل???ى أ لت???دلّ  )ع???الم الھ???دىأ(فق???د اس???تعار ،كالم???ھ االس???تعارات

وھ?ي ،لتي یسلك فیھا جزئیات األحك?اما،للداللة على قوانین الشریعة،لدینل) المناھج(واستعار ،هللا
رھم بالع?دل َم?أو:یك?ون المعن?ىف،للح?ال )اع?الم الھ?دى(وال?واو ف?ي ،طامسة ومضمحلة قب?ل النب?وة

  .)٣(واالستقامة علیھ
##رِّ  ((:ھف??ي قول??) ∆(وردت ھ??ذه الدالل??ة ف??ي خطب??ة أخ??رى لإلم??ام  َواْص##ِدفُوا َع##ْن َس##ْمِت الشَّ

العدل ویعن??ي ب??ھ ل??زوم طری??ق والقص??د،تع??دلوا،رّ اعرض??وا ع??ن طری??ق الش?? :يأ، )٤())تَْقِص##ُدوا
، ١٢٢، ١٢٠، ١١٩، ١٠٣، ٩٤، ٨٧، ٨٣، ١٧/(خ ومث???ل ھ???ذه الدالل???ة وردت ف???ي .)٥(الح???قِّ 
١٩٨، ١٩٣، ١٧٦، ١٥٣. (  

  
  

  .ألفاظ العدل املخصوصة بشطر الشيء وِإحكامه داللة:ثانياً  
 :اإلنصاف  -١

واآلخ?ر عل?ى ، حدھما یدل على شطر الشئ أ: النون والصاد والفاء أصالن صحیحان: فَ صَ نَ (( 
وق?د ، فِص?ص?ف والنَّ عند أھ?ل اللغ?ة م?ن النِّ  صل اإلنصافأو،)٦())جنس من الخدمة واالستعمال

إذا بل?غ ، فانِ صْ نَ  وإناءٌ ، ةثَ دَ ة والحَ نَّ سِ مُ بین الْ  مرِ العُ  صفُ ونِ ، انتصف  اذإ،صف النھارأطلق على نِ 
ُ ،ھفَ صْ نِ  َ ،طلق على اإلنصاف في المعاملة ثم أ   .)٧(صفھ الرضا بالنِّ نَّ كأ

                                           
 .٣/٢٩٢: )البحراني(وشرح ، ٩/٢٤٠): ابن أبي الحدید(رح نھج البالغة ش:ینظر  )١(
 .٣٨٨:  ١٩٥/خ:نھج البالغة  )٢(
 .٣/٤٣٤: )البحراني(وشرح ، ١٠/١٧٢): الحدیدابن أبي (رح نھج البالغة ش: ینظر  )٣(
 .٣٠٤:  ١٦٧/خ:بالغة نھج ال )٤(
 .٣/٣١٩):البحراني(وشرح، ٩/٢٨٩):ابن ابي الحدید(غة رح نھج البالش:ینظر  )٥(
 .٥/٤٣٢: )نصف(معجم مقاییس اللغة  )٦(
 .٥/٤٣٢: ن.م )٧(
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وال ،یعطی?ھ مث?ل م?االّ إ عیأخذ من صاحبھ من المن?اف ال نْ أوذلك ،العدالة:في المعاملة اإلنصافُ (و
  في القرآن) اإلنصاف( لم ترد لفظة.)١()مثل ما ینالھ منھإالّ ینالھ من المضار 

  ]من الكامل[                     :   )٣( قال عنترة،واستعملت في الشعر العربي.)٢(الكریم 

  في بلدانھ بخصالِھ والعدلَ       ظِھُر اإلنصاَف في أیّامِھ   المُ 
  .بصیغ مختلفة،)٤(ورد ھذا اللفظ في خمسة مواضع،وفي خطب نھج البالغة

 أللداللــة علــى احلكــم بالعــدل و 
ِّ
وذل??ك ف??ي س??یاق ،ىل املظلــومإمــن الظــامل  خــذ احلــق

، وھ?ي بیع?ة عام?ة، وعلى الرعی?ة التس?لیم، مام االستقامةإعن بیعة الرعیة لھ بوصفھ ،)∆(كالمھ
َحتَّ##ى أُوِرَدهُ َمْنَھ##َل )٥( قُ##وَدنَّ الظَّ##الَِم بِِخَزاَمتِ##ھَ ألاْلَمْظلُ##وَم، وَ  ْنِص##فَنَّ  ألُ ْی##ُم هللاِ أوَ  ((:قول??ھ

 ً   .)٦())اْلَحقِّ َوإِْن َكاَن َكاِرھا
 مُ ُك?حْ أَ  :أي) نصفنَّ المظلومأیُم هللا ألو: (قال،ھذا النص إلى قیامھ بوظائف العدلأشار اإلمام في  

 ب?ل الص?عبة الت?ي الوجعل الظالم بمنزل?ة اإل،ھ من ظالمھوآخذ حقَّ   ظالمتھ بالعدل واإلنصاففي 
?ھووجھ االستعارة ،للحقّ )المنھل(استعار لفظ و،على سبیل االستعارة بالكنایة،بالخزامة الّ تنقاد إ  أنَّ

  .)٧(لم العطشانألم المظلوم كما یشفى بھ أمورد یشفى بھ 
، القس???م، مؤك???دات ةثالث???،)المظل???ومَ  نَّ فَ نِص???هللا أل ی???مُ أو(:الجمل???ة وق???د اس???تعمل اإلم???ام ف???ي ھ???ذه

ول ع?ن ص?غی?ر مف،س?تقبالً ذا كان جواباً لقسم مثبتاً مإونون التوكید الثقیلة التي تلزم الفعل ،والالم
??: (( س??یبویھ ق??ال، )٨(الم??ھ بفاص??ل  دُّ َش??أفأن??ت ،وإذا جئ??ت بالثقیل??ة،دف??إذا جئ??ت بالخفیف??ة فأن??ت مؤكِّ

?فاإلمام إنَّ ،)٩())توكیداً  أنزل?ھ منزل?ة المنك?ر لھ?ذا وق?د   ،ة ل?دى المخاط?بما یستحضر الحالة الذھنیَّ
ولذلك استعمل اإلمام مجموعة من األدوات ،فادة الضروریةإطالق الكالم الزم منھ اإل نَّ أل،األمر

  .تقویة المعنى وتوكیدهو،المناسبة التي ترفع ھذا اإلنكارالتعبیریة 
 ع??ن نق??ض طلح??ة والزبی??ر البیع??ة  ف??ي س??یاق كالم??ھ  وردت ھ??ذه الدالل??ة ف??ي خطب??ة أخ??رى 

ُمْنَك#راً، َوالَ َجَعلُ#وا  َوهللاِ َم#ا أَْنَك#ُروا َعلَ#يَّ ((:)∆(ق?ال ،بدم عثم?ان) ∆(واتھام اإلمام،ھاوإنكار
ً نِ بَْینِي َوبَْینَھُْم    .)١٠())َوَدماً ھُْم َسفَُكوهُ  ، َوإِنَّھُْم لَیَْطلُبُوَن َحقّاً ھُْم تََرُكوهُ،ْصفا

ھ?م  ، ذل?ك میزان?اً لھ?م هعل?ولو ج،الحقّ  فيت على العدل في السیاق دلّ ) صفالنِ (فداللة   وذل?ك ألنَّ
?? ونَ یبطل?? ً حقَّ ً اأي قص:ا دالل??ة  ب??ي الحدی??د إل??ى أنَّ أوذھ??ب اب??ن ،)١١(م س??فكوهودم??اً ُھ??،ھ??م ترك??وه ص??ا

ً صْ نِ (   .)١٢( )القاضي المنصف العادل بینھ وبینھمو أالحاكم (ت على دلّ ،السیاق فيھنا ) فا

                                           
 .٥١٦:معجم مفردات ألفاظ القرآن  )١(
 :.١١٠٤):نصف(ألفاظ القرآن الكریم معجم:ینظر )٢(
 .٥٦:مجید طراد:تحقیق وان عنترة للخطیب التبریزي،ح دیشر )٣(
 .١٢٣٣: المعجم المفھرس أللفاظ نھج البالغة : ینظر )٤(
 .١٢/٧٨: )خزم(لسان العرب : ینظر، حلقة تجعل في وترة أنف البعیر:الخزامة  )٥(
 .٢٤٤:  ١٣٦/ خ: نھج البالغة  )٦(
 .٨/٣٠٠: ومنھاج البراعة، ٣/١٦٥: )البحراني(نھج البالغة  شرح: ینظر  )٧(
 .٤/١٣٢: معاني النحو: ینظر  )٨(
 .٣/٥٠٨: كتاب سیبویھ )٩(
 .٢٤٤: ١٣٧/خ:نھج البالغة  )١٠(
 .٨/٣١٠:منھاج البراعة:ینظر )١١(
 .٣/١٤٩: في ظالل نھج البالغة:ینظرو، ٩/٣٣:)الحدیدابن أبي (شرح نھج البالغة  )١٢(
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٥٤ 

الت?ي تعض?د ،ةراسماً بذلك الص?ورة اللغوی?ة الفنی?،قلیلة لفاظ بأعن المعاني الكثیرة اإلمام عبر  لقد
وق??د وردت دالل??ة الع??دل ف??ي  .لھ??ذه األلف??اظ المنتق??اة م??ن قبل??ھ وقبول??ھ م??ن ترس??یخ المعن??ى ال??داللي

  .)٢١٦، ١٩٢، ٨٠، ٢٧(/خ:خرىأنصاف في خطب اإل

  
٢-  

ّ
 :احلق

 مَّ ُث?،الباط?ل یضُ ِق?نَ  ف?الحقُّ .تھعل?ى إحك?ام الش?ئ وص?حَّ  وھو ی?دلُّ ، صل واحدأالحاء والقاف  :حقَّ (
ت وق?د دلَّ?،)١())بَ َج?وَ : الش?ئ  ح?قَّ :ویق?ال،لفی?قالتّ  س?نِ فرع الی?ھ بج?ودة االس?تخراج وحُ  كلّ  رجعُ یَ 

كم??ا دل??ت عل??ى الق??وة والص??البة ،لغ??ة عل??ى االدراك والبل??وغ والعق??لف??ي مع??اجم ال) الح??قُّ ( لفظ??ةُ 
ویقین?ي ،يّق?حَ :يأ،ت?يقَّ ھ?ذه حَ :تق?ول،خ?صُّ أو بُ وَج?أَ ھا كأنَّ ،)الحقِّ (من  ةُ قَّ والحَ ،حكام والوجوبواإلِ 

  .وشأني 
  ]من الطویل[                                                                                     : )٢(عشى قال األ

فَّقُ        تھلـََمحقوقةٌ أْن تستجیبي لِصوْ    وأْن تَعلمي أنَّ المعاَن ُموَّ
الت????ي وردت ف????ي الق????رآن  )الح????قَ (وذك????ر أص????حاب الوج????وه والنظ????ائر أنَّ م????ن مع????اني لفظ????ة

  ¤  ¥   ¦  §  ¨     ©  {:،وذلك ف????????????ي قول?????????????ھ تع?????????????الىلُ دْ الَع?????????????:الك????????????ریم
  .)٥(یعني بالعدل)٤(}  [  ^  _ {:الَعْدل المبین،وقولھ تعالى:یعني)٣(}
ف????ي مئ????ٍة وخمس????ة وعش????رین ) الح????قُّ (وأّم????ا ف????ي خط????ب نھ????ج البالغ????ة فق????د وردت لفظ????ة  

اســتعمال اإلمــام هلــا علــى  ف??يت علیھ??ا ھ??ذه اللفظ??ة وم??ن ال??دالالت الت??ي دلّ??،)٦(◌ً موض??عا
َوَم#ْوُت اْلِعْلِم،ھُْم َع#ْیُش ((:قولھ،)8( في ذكر فضائل آل محمد، )∆( كالمھ سیاق في، )العدل(

َوالَ  اْلَح#قَّ الَ یَُخالِفُوَن ھُْم َعْن ِحَكِم َمْنِطقِِھْم،اْلَجْھِل، یُْخبُِرُكْم ِحْلُمھُْم َعْن ِعْلِمِھْم، َوَصْمتُ 
  . )٧())یَْختَلِفُوَن فِیھِ 

وسط بین اإلف?راط  ھو العدل المحض الذي: شيء ھو  في كلِّ  الحقَّ  نَّ أ).ال یخالفون الحقَّ (:فقولھ
وھ?م ،وینظرون بن?ور هللا،ئمة المھدیون من هللا یھدون بأمر هللاألھم ،)8( الرسولوآل ،والتفریط

وھ??م الم??وازین القس??ط ،ب??داً أطرف??ة ع??ین  لمك??ان عص??متھم ال یع??دلون ع??ن الح??قِّ ،ةالحج??ج اإللھّی??
جمل?ة ،)ال یخ?الفون الح?قَّ (:جمل?ةو    .)٨(ن?ة م?ن ربھ?موعل?ى بیّ ،والمناھج الصدق والمعاییر الحقّ 

ف?ادت نف?ي خ?الف الح?ق ف?ي أالت?ي ) ال(داة كما جاءت منفیة باأل،على الحدوث والتجددفعلیة تدل 
وإذا ) ال یفعل(ولم یكن الفعل واقعاً فنفیھ  )ھو یفعل(ذا قال إو: (قال سیبویھ ،)٩(الحال واالستقبال

                                           
 .٢/١٦: )حقَّ (معجم مقاییس اللغة  )١(
  .٢٢٣:الدیوان  )٢(
 .٢٥:من اآلیة:سورة النور )٣(
 .٢٢:من اآلیة:صسورة  )٤(
 .١٧٢:، والوجوه والنظائر في القرآن الكریم١٨٣الوجوه والنظائر في القرآن العظیم،:ینظر )٥(
 .٤٥٤:المعجم المفھرس أللفاظ نھج البالغة : ینظر  )٦(
 .٤٥٤: ٢٣٩/خ:نھج البالغة  )٧(
 .١٦/٣٣، منھاج البراعة:ینظر )٨(
 .٤/١٧٦، )السامرائي(معاني النحو : ینظر )٩(
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٥٥ 

كم?ا ج?اءت كلم?ة ،)١())وهللا ال یفع?ل(:فقل?ت) وهللا ل?یفعلنَّ (:قال  ھكأنَّ ) ال یفعل(فنفیھ ) لیفعلنَّ (قال 
   ).یخالفون(ووقع مفعوالَ بھ للفعل،مجرداً من االضافة،مصدراً معرفاً  باأللف والالم) الحقَّ (

الع??دُل م??ن (:وق??د ذك??ر الخلی?ل،)٢( المطابق??ة والموافق?ة) :الح??قّ (ص?ل أ و ذھ?ب األص??فھاني إل??ى أنَّ 
ً ،)٣()المرض??يُّ قول??ھ وحكم??ھُ :الن??اس حكم??اً  یك??ون  نْ أ م??ن ب??دال،وحت??ى یك??ون ھ??ذا الحك??م مرض??یا
  .ھو العدل الحقَّ  نَّ أوھذا یعني ،بالحقّ 

٣-  
ُ
م
َ
ك
َ
  :احل

 م??ن   وھ??و المن??ع ،مُ َك??الحَ  ذل??كل وأوّ .وھ??و المن??ع،أص??ل واح??دٌ الح??اء والك??اف والم??یم : حك??م(
??وحُ  )...(ل??مالظّ  ??.ذا جع??َل أم??ره إلی??ھإ، ف??الٌن ف??ي ك??ذا  مَ كِّ  ال??ى   ب المنس??وب ج??رِّ المُ :موالمحكِّ

  ]من البسیط[                                                        :)٤(قال طرفة ،الحكمة
  تَحَت التُّراِب إذا ما الباطُل انكَشفا    ما َم والموعوظَ َصْوتَكُ لیَت المُحكِّ       
  .م الشیخ المنسوب الى الحكمةحكَّ أراد بالمُ 

ً ح ذا كانإ التجاربُ  ھُ تْ مَ كَ حْ أَ :ویقال.لى العدل والعلم والحلمإمرجعھا :الحكمةُ و    ،      كیما
 مُ َك????حْ أَ وھ????و ،موالح????اكِ  والحك????یمُ  مُ َك????الحَ :وم????ن ص????فات هللا تع????الى،)٥( قَ وُث????:م????رُ واس????تحكم األ 

و ھ??و یحك??م األش??یاء أ،فھ??و فعی??ل بمعن??ى فاع??ل،وھ??و القاض??ي،والحك??یم بمعن??ى الح??اكم،مینالح??اكِ 

&  '    %$  !  "  #{:ق???ال تع???الى،)٦(والفق???ھ ل???مُ العِ :ك???مُ ویتقنھ???ا والحُ 

({)٧(.  

وقضـائه   للداللة على عـدل اهللا يف حكمـه، )٨(ورد ھذا اللفظ في خطب نھج البالغة مرتین
َوأَْش#َھُد أَنَّ#ھُ َع#ْدٌل َع#َدَل، ((:  )8( لھووالثناء على رس،في تمجید هللا) ∆(وذلك في سیاق كالمھ

داً َعْب#ُدهُ  َحَكمٌ وَ   َوَرُس#ولُھُ، َوَس#یُِّد ِعبَ#اِدِه، ُكلََّم#ا نََس#َخ هللاُ اْلَخْل#قَ فََصَل، َوأَْشَھُد أَنَّ ُمَحمَّ
  .)٩())ْیِن َجَعلَھُ فِي َخْیِرِھَمافِْرقَتَ 

بم?ا بع?ث ب?ھ رس?ولھ م?ن كتاب?ھ ، َفَص?َل ب?ین الح?قِّ والباط?ل،أي حاِكم بالع?دلِ ،)َحَكٌم َفْصلَ (فقولھ  
فإنَّھ َحَكٌم َفَصَل ب?ین ، وَحَكَم بالحقِّ ، َدلَ ٌل عَ أشھد أنَّ قضاءه تعالى عدْ : یقول) ∆(فاإلمام ، العزیز

نصا Y  X   W  V  [:وقال تعالى،)١(]  d  c  b f  [:قال تعالى، )١٠(فالعباد باإلِ

                                           
 .٣/١١٧: كتاب سیبویھ )١(
  .١٢٤:معجم مفردات ألفاظ القرآن : ینظر )٢(
 .٢/٣٨: )عدل(العین )٣(
 ،١٢/١٤٣):حك?م(ولس?ان الع?رب ،٢/٩١):حك?م(اییس اللغةلم یرد البیت في دیوان طرفة،وورد في معجم مق )٤(

 .٣١/٥١٦):حكم(وتاج العروس
 .١٢/١٤١):حكم(ولسان العرب، ٣/٦٦): حكم(العین: ینظر )٥(
ل ع?اد.د:ومعج?م ألف?اظ العل?م والمعرف?ة ،  ١٢/١٤٠):حك?م(لسان العرب، و٥/١٩٠٢) :حكم(الصحاح: ینظر )٦(

 ،٢٢٢:عبد الجبار
 .١٢:من اآلیة :مریم سورة  )٧(
 .٤٦٠:المعجم المفھرس أللفاظ نھج البالغة  :ینظر )٨(
 .٤١٥: ٢١٤/خ :نھج البالغة  )٩(
 .٤/٣٢:)البحراني(وشرح ، ١١/٦٦):ابن أبي الحدید(رح نھج البالغة ش: ینظر )١٠(
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٥٦ 

` _  ^  ]  \  [  Z[)م?ن الباط?ل تمی?ز  الح?ق یقضي فیمی?ز :  ،أي)٢

مص?در :ف?الُحْكُم ،)٣(ال?دینوالطیب من الخبیث فیما كانوا یختلفون فیھ من أم?ر ،المحق من المبطل
  .)٤(قضى :أي،قولك َحَكَم بینھم َیْحُكُم 

ص??حابھ وق??د أل??بعض ،)∆( م??ام ف??ي س??یاق كالم??ھخ??رى لإلأوق??د وردت ھ??ذه الدالل??ة ف??ي خطب??ة 
#ا : ف#اعلم ((                ): ∆(؟ فق?ال بھ قُّ حَ أم نتُ أكیف دفعكم قومكم عن ھذا المقام و:سألھ أمَّ

ً ألَعلَْینَا بِھَذا اْلَمقاِم َونَْحُن ااالْستِْبداُد  ْت َعلَْیَھ#ا  فَإنََّھ#ا َكانَ#ْت أَثَ#َرةً  ))...((ْعلَْوَن نََسبا َش#حَّ
  .)٥())هللاُ، َواْلَمْعَوُد إلَْیِھ اْلقِیَاَمةُ  اْلَحَكمُ نُفُوُس قَْوم ، َوَسَخْت َعْنَھا نُفوُس آَخِریَن، وَ 

مر اس??تئثاراً ب??األ:يأ، )٦(وھ??ي االختص??اص بالش??ئ دون مس??تحقھ ،)أث??رة(فق??د انتق??ى اإلم??ام لفظ??ة
المرجع العادل :ي أ         ) هللا مُ كَ الحَ (وقولھ ،قیفةھل السّ أنفوس ) النفوس(ـوقصد ب،واستبداداً بھ

  ن منوھو تركیب مكوّ ، )٧(في یوم القیامة في معنى التظلم والتشكي
  لى هللا تعالىإسناد الحكم والقضاء إللداللة على ، )هللا(إلیھومسند ) مُ كَ الحَ (مسند وھو  
  .)٨(وحده  یوم القیامة 
  

                                                                                                                         
 .١٧:النبأسورة  )١(
 .٢٥:السجدةسورة  )٢(
  .١٤/٨٨:منھاج البراعة: ینظر )٣(
 .١٩٠١/ ٥: )حكم(الصحاح: ینظر )٤(
 .٢٨٨: ١٦٢/خ:البالغة نھج  )٥(
 .٤/٦،)أثر(لسان العرب:ینظر )٦(
 .٣/٢٩٤: )البحراني(، وشرح نھج البالغة )١٠٤-١٠٣/( ٢:كتاب الزینة في الكلمات اإلسالمیة:ینظر )٧(
 .١٣: فاضل السامرائي.د،)یفھا واقسامھاتأل(جملة العربیة ال :ینظر )٨(
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  املبحث الثاني
  داللة ألفاظ العدل املخصوصة باالعتدال 

  . املخصوصة باالعتدال يف مكافأة األعمال) العدل(داللة ألفاظ : أوالً 
 : التكافؤ  -١

خر على اآل ویدلُّ ،یئینھما على التساوي في الشَّ دُ حَ أ الكاف والفاء والھمزة أصالن یدلُّ :ءكف( 
ً  تُ كافأ:لفاألوَّ .المیل واإلمالة واالعوجاج [:قال تعالى،لثْ المِ :فءوالكُ . إذا قابلتھ بمثل صنیعھ،فالنا

ومنھ . والمساوي ظیرُ النَّ : ءُ فْ والكُ  ،)٢()التساوي:والتكافؤ،)١(].  /  0  1  2

ھا وغیر یتِ ھا وبَ بِ سَ ھا ونَ ینِ ھا ودِ بِ سَ یاً للمرأة في حَ یكون الزوج مساوِ  وھو أنْ ،كاحالنّ  في الكفاءةُ 
ُ  المسلمونَ : ()8(وفي حدیث النبي ،االستواء:كافؤوالتّ .ذلك یرید تتساوى في  ،)٣()دماؤھم تتكافأ
  .)٤(في ذلك فضلٌ  على وضیعٍ  فلیس لشریفٍ  ،صاصات والقِ یّ الدِ 

  ]من البسیط[                                                        :              )٥(قالت الخنساء
وع  قد علموا  نِعَم الفتى    فُرساٌن بفرسانٍ  ٌء إذا التَفَّ ُكفْ    أنَت یوَم الرَّ

) لدْ العَ (داللتھا على  خصُّ وفیما یَ  ،)٦(مواضع خمسةفي خطب النھج في ) الَتكافُؤ(وردت لفظة  

 علuuى  فقuuد وردت دالuuةً 
ّ
ــوق الت ــاوي يف احلق الuuوالي  يحّقuu فuuي ) ∆(وذلuuك فuuي سuuیاق كالمuuھ س

ثُمَّ َجَعَل ُسْبَحانَھُ ،ِمْن ُحقُوقِ#ِھ ُحقُوق#اً اْفتََرَض#َھا لِ#بَْعِض النَّ#اِس َعلَ#ى بَْع#ض، ((: ةالرعیَّ و
ُ فََجَعلََھ###ا  فِ###ي ُوُجوِھَھ###ا، َویُوِج###ُب بَْعُض###َھا بَْعض###اً، َوالَ یُْس###تَْوَجُب بْعُض###َھا إِالَّ  تَتََكافَ###أ

الuوالي  وھuي حuقُّ ، تتسuاوى ھuذه الحقuوق :أي) تتكافuأ فuي وجوھھuا(ت لفظuة فقد دلّ ،)٧())بِبَْعض
u وحuقُّ ،ةعلى الرعیّ   فحuقُّ ،مuن تلuك الحقuوق مقuابالً لمثلuھ وجuھٍ  فقuد جعuل كuلّ ،ة علuى الuواليالرعیَّ

  .)٨(ن السیرةسْ فیھم وحُ ) لُ دْ العَ (ة مقابل لمثلھ منھ وھو الوالي وھو الطاعة من الرعیَّ 
أي مشاركة الوالي والرعیة ،)المشاركة( ت علىدلّ  إذ،)تتفاعل(على زنة  )تتكافأ(جاءت لفظة 

یجوز  وال،ید فعل اثنین فصاعداً رت وأنتَ  ّال فال یكون إ لتُ فاعَ ا تَ وأمّ (:سیبویھ قال، في ھذه الحقوق
  .)٩()بالمعنى الذي كان في فاعلھ لفظُ ففي تفاعلنا یُ  الً في مفعولٍ مَ عْ مُ  یكونَ  نْ أَ 

                                           
 .٤: اإلخالصسورة  )١(
 .٥/١٨٩: )كفء(معجم مقاییس اللغة  )٢(
 ).٤٦٨(حدیث ، ١/١٧٧: صحیح مسلم )٣(
  ) :  كفء(وتاج العروس، ١/١٤٠): كفء( ولسان العرب ،١٠/٣٨٦) :كفء(تھذیب اللغة : ینظر  )٤(
 ١/٣٩٠. 
 .١١٣:دیوان الخنساء )٥(
 .١١٢٦-١١٢٥، المعجم المفھرس أللفاظ نھج البالغة : ینظر )٦(
 .٤١٩:٢١٦/ خ:نھج البالغة  )٧(
 .٤/٤٢):البحراني(وشرح نھج البالغة ، ١١/٩٢): ابن أبي الحدید(لبالغة شرح نھج ا:ینظر  )٨(
طuuھ ھاشuuم .صuuالح مھuuدي الفرطوسuuي و د. د:المھuuذب فuuي علuuم التصuuریف :وینظuuر، ٤/٦٨: كتuuاب سuuیبویھ )٩(

 .١٧: مطابع بیروت الحدیثة،شالش
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 وقد وردت داللة ھذه اللفظة على  
ّ
 سـاوي الت

ّ
: لuھ فuي قولuھ یضuاً فuي خطبuة أخuرىأ ماثـلوالت

#انُِع واْلَمْص#نُوُع، وَ (( أي یتماثuل المختuرع مuن ،)١())الُمْبتَ#َدُع َواْلبَ#ِدیعُ یَتََكافَ#أَ فَیَْستَِوَي الصَّ
ھuي المسuاواة ):المكافuأة(و،)٢(بمعنuى فاعuل) فعیuل( ـفu،المبuدع الصuانع :أي) البuدیع(و،الموجودات

  .)٣(والمقابلة في الفعل
فuي سuیاق كالمuھ عuن صuفات هللا تعuالى ،خuرآلة في الخطبة نفسuھا فuي موضuع وردت ھذه الدالو

مثuuل  لuuھ            لuuیسأي ،)٤())لَ##ھُ فَیَُكافِئَ##ھُ، َوالَ نَِظی##َر لَ##ھُ فَیَُس##اِویَھُ  ُكف##ؤَ َوالَ ((:)∆(قولuuھ 

%  &   '  )    $!      "  #{:قuuال تعuuالى،فعلuuھ بuuإزاءویفعuuل ،فیقابلuuھ

*   )  ,   +-  /  .0  53        2  14     67  
  .)٦(لیس لھ نظیر فیساویھكذلك و  ،)٥(]
  

 :اجلزاء ـ  ٢  
جزیھ جزاًء أجزیُت فالناً :یقال،اهإیّ ھ ومكافأتُ ،مقام غیره يءِ الش قیامُ : الجیم والزاء والیاء:جزي ((
،uuازاة  ھُ وجازیُتuu٧())مج( ، دuuع الأوقuuونجمuuى معجمیuuة  نَّ أّ  علuuلفظ)زاءuuدلُّ ) الجuuة تuuي اللغuuى  فuuعل
  ]من البسیط [                    : )٨(وقول الحطیئة ،)المكافأة على الشئ (

  ال یَْذھَُب الُعْرُف بیَن هللاِ والنّاسِ        َمْن یَفعْل الخیَر ال یَْعَدم جوازیَھُ 
  .)٩()جزاًء علیھ یعدم أي ال،)جازٍ (جمع ) ھُ یَ جوازِ (تكون  نْ أظاھر ھذا (: وفي اللسان

الجuuزاء یكuuون فuuي الخیuuر  كمuuا أنَّ ،جuuزاء یكuuون ثوابuuاً ویكuuون عقابuuاً وال، اسuuم للمصuuدر:الجuuزاء و 
  .)١٠(والشرّ 

  .)١٢(جزاه هللا بعملھ:أي،)١١( ]ثُم يجزاه الْجزاء الْأَوفَى :[وقولھ تعالى 

ً ) الجزاء(وردت لفظة     ونكرة ، ) الجزاء(معرفة  ،)١٣(في خطب النھج في عشرین موضعا

                                           
 .٣٤٥:  ١٨٦/خ: نھج البالغة )١(
 .١١/٩٠: منھاج البراعة: ینظر  )٢(
 .٤٥٠:معجم مفردات ألفاظ القرآن :ینظر  )٣(
 .٣٤٦:  ١٨/خ :نھج البالغة  )٤(
  .١١: الشورىسورة  )٥(
 .٤/١٧٥: )البحراني(شرح نھج البالغة :ینظر  )٦(
 .١/٤٥٦: )جزي(معجم مقاییس اللغة )٧(
  .١٠٩: دیوان الحطیئة  )٨(
 .١٤٣/ ١٤، )جزي(لسان العرب)٩(
قیuuuق علuuuي      تح،)ھuuuـ ١٣٦٢ :ت (محمuuuد علuuuي التھuuuانوي : كشuuuاف اصuuuطالحات الفنuuuون والعلuuuوم: ینظuuuر )١٠(

 .١/٥٧٧: دحروج
 .٤١:النجمسورة  )١١(
 .٢٧/٦٧،روح المعاني:ینظر )١٢(
 .٢٦٥-٢٦٤المعجم المفھرس أللفاظ نھج البالغة،:ینظر )١٣(
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،سـواء )املكافـأة علـى األعمـال (داللـة واحـدة هـيوھي ترمز إلى ،بصیغ مختلفة،)جزاء(
ـرة ، كانت هذه املكافأة من اهللا إىل عبده 

ّ
 له على أعماله اخلي

ً
ئة  وأجمازاة

ّ
أم ، السـي

  .مكافأة املسلم ألخيه املسلم على ذلك 
أُوِصیُكْم ِعبَاَد هللاِ بِتَْقَوى هللاِ الَّ#ِذي ((: بتقوى هللا وعظ الناسفي ) ∆(ومنھا في سیاق كالمھ 

ْحَص##اَء، َوأَْرَص##َد لَُك##ُم إلَوأََح##اطَ بُِك##ُم ا ))...((َج##الَ ْمثَ##اَل، َوَوقَّ##َت لَُك##ُم اآلألَض##َرَب لَُك##ُم ا
#َوابغِ اْلَجَزاءَ  فتثuابون ، كملكuم القضuاء والمكافuأة علuى أعمuالِ  عuدَّ أأي ،)١())، َوآثََرُكْم بِالنَِّعِم السَّ

ب باألمثال ر المخاطَ ویذكِّ ،فاإلمام یوصي بتقوى هللا،)٢(على فعل الخیر وتعاقبون على فعل الشر 
المتلقuuي باسuuتعمالھ الفعuuل  سuuماعىء ویھیuu) ∆(ثuuم یسuuوق كالمuuھ ، لیuuتعظ بھuuا التuuي ضuuربھا لعبuuده 

مفردات من اللغuة ال انتقاء والصوت  مدّ  سلوبأ ثمّ ،) آثرَ و،  دَ رصَ أَ و،  تَ قَ ووَ ،  بَ رَ ضَ (:الماضي
جعuل مuن المتلقuي یتھیuأ لسuماع كلمuات متتابعuة فuuي وت،لمخاطuبل مقتضuى الحuال ،بمuا یuتالءم مuع

، اإلحصاء، جال اآل: (والذي یتناسب مع الداللة المبتغاة منھا في قولھ ،نھجھا الموسیقي المتناغم 
ّ ، )الجزاء ، كانت ھذه النغمة السائدة لأللفuاظ ،وعظ الناس وإرشادھم وتنبیھھمو كان المقام ھ ولما
، ھي التي تبحث عن األلفاظ المناسبة لكي تكون الداللة موحیة ومشرقة فیھا المعاني  أنّ  كما تجد

 مuا سuلوب المنشuئ إنّ ا ألنّ ، غیرھuا  ِمuنریuة ثییمیز اللغة التأ سلوب اختیار المفردات ھو ماا  ألنّ 
الفریضuuُة والتوبuuُة والجuuزاُء : وقuuد ذكuuر اللغویuuون أنَّ العuuدل،)٣(تحuuدث فuuي المعنuuىھuuو خصوصuuیة 

، ١٢١، ١٠٦، ٩١،١٠٢ ،٩٠، ٨٣، ٧٥، ٧٢(/ خومثuuuل ھuuuذه الداللuuuة وردت فuuuي .)٤(والقیمuuuُة 

X  W  :[یفسر فیھا قولھ تعالىمام اإل نَّ أوك، )١٩٤، ١٩٢، ١٩٠، ١٥٣،  ١٤٤، ١٢٣

c  b  a  `  _  ^  ]  \   [  Z  Y   [)٥(.  

 : املساواة  -٣ 

تسuاوت و       ، )٦()على اسuتقامة واعتuدال بuین الشuیئین یدلّ  صلٌ أ،السین والواو والیاء:سوى(  
یسuاوي  وھuذا ال،تمuاثال: واسuتوى الشuیئان وتسuاویا تُ یْ أي سuوّ ،بینھما وساویتُ ،ت وَ تَ واسْ  األمورُ 

 يءالشu وسuواءُ ،ھُ َغuلَ بْ ه ومَ رَ دْ حتuى بلuغ َقu ھُ ُتuعْ فَ ذاك إذا رَ ھuذا ِبu ویقuال سuاویتُ ،)یعادلھ ال(أي : ھذا 
  .)٧( ھ الستواء المسافة إلیھ من األطرافطِ بوسَ 

  ،الدرھم لذلك مساوٍ  ھذا ثوبٌ :یقال،عتبرة بالذرع والوزن والكیلة المالمعادل:والمساواة 

                                           
 . ١٢١:  ٨٣/خ:نھج البالغة  )١(
  ومنھاج ، ٢/١٤٠: وفي ظالل نھج البالغة، ٦/٢٤٥): ابن أبي الحدید(رح نھج البالغة ش: ینظر )٢(

 .٥/٣٥٦: البراعة
. د: واألسuلوبیة وتحلیuل الخطuاب ، ٥٣:،أحمuد درویuش. د:سة األسلوب بuین المعاصuرة والتuراثدرا: ینظر  )٣(

 .٢٩- ٢٧: منذر عیاشي
 . ٥/١٧٦٠: )عدل(والصحاح، ٢/٣٩): عدل(العین : ینظر  )٤(
 . ٨-٧: الزلزلة سورة  )٥(
 .٣/١١٢: )سوى ( معجم مقاییس اللغة )٦(
 .   ٥٠٠:والتعریفات،١٤/٤٠٨) : سوا(لسان العرب و ،١٣/١٢٦) :سوي(تھذیب اللغة : نظر ی )٧(
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  . )١( ھذا السواُد مساٍو لذلك السواد:حون،ةر بالكیفیّ وقد یعبَّ 
  ]ویلمن الط[                                 :                              )٢(قال عنترة بن شداد

  )٣(راِء المعطَّفقیاماً بأعضاء السّ      نا  أَبَْینا فَال نعطي السواَء عدوّ 

،وتكسuuر فیقصuuر،)سuuواء(وتكuuون r  q  p    :[تعuuالى قuuال بمعنuuى َوَسuuَط،فتفتح سuuینھ َفُیَمدُّ
s[ )٥(معناه وسط السبیل .)٤(.  

ً ) سوى( المادة هھذ تورد    . )٦(في خطب نھج البالغة في ثالثین موضعا

، التكـافؤ واملسـاواة يف القسـمةمنھuا الداللuة علuى ،جuاء بصuیغ مختلفuة ودالالت متعuددة وقد 
 إو

ّ
  عطاء كـل

ّ
ـ ذي حـق

َّ
وال الفuيء بuین قسuمة أمu فuي، ) ∆(فuي سuیاق كالمuھ   ه مـن املـالحق

طلحuة (وھuذا مuا اعتuرض علیuھ، بuالتقوىبین عربuي وأعجمuي إّال إذ ال فضل ،المسلمین بالتساوي
لَ#ْو  ))...((!فِ#یَمْن ُولِّی#ُت َعلَْی#ِھ  أَتَأُْمُرونِّي أَْن أَْطلَُب النَّْص#َر بِ#اْلَجْورِ ((: فقال لھما،)والزبیر

ْیتُ َكاَن اْلَماُل لي    .)٧(!))بَْینَھُْم، فََكْیَف َوإِنََّما اْلَماُل َماُل هللاِ  لََسوَّ
یتُ (سیاق ھذه اللفظة نّ إ مuا جuاء فuي القuرآن والشuریعة على القسمة العادلuة الصuائبة مuع  دلّ  )سوَّ

 نّ أو، ُثuّم أقسuَم االّ یقuرَّ بالتفضuیل أبuداً  ،حuدھم علuى اآلخuرأوالعuدول عuن الجuور بتفضuیل ،والسّنة
 نَّ أفكیف والمال مال هللا ولھم ؟ ووجھ ذلuك ،یسوي بینھم فیھ المال لو كان لھ  لكان من العدل أنْ 

لف علuى مقاومuة العuدو مuن دون آھي العدل الذي تجتمع فیھ النفوس علuى النصuرة والتu: التسویة
  .)٨(تفضیل

(( :سuuیبویھ  قuuال،ى التكثیuuر للداللuuة علuu الuuالم والتضuuعیف :مؤكuuداً بمؤكuuدین) یتُ سuuوّ (جuuاء الفعuuل  
ُ  تُ ْلuعَ علuى فَ  –بتضuعیف العuین  – لuتُ دخuول فعّ  بابُ ھذا  ھُ رتُ َسuكَ :تقuول تُ عْلuفْ ال یشuركھ فuي ذلuك أ
مطابقuاً لمuا  اللغuویینوقuد جuاء اسuتعمال ،)٩())ھُ عتُ رتھ وقطَّ سَّ كَ :كثرة العمل قلت تَ ردْ فإذا أَ  ھُ طعتُ وقَ 
 ومثuuل ھuuذه الداللuuة وردت فuuي .)١٠())تُ لْ دَ َعuu: بینھمuuا تُ یْ وسuuوّ (( :اإلمuuام لھuuذه اللفظuuة عنuuد ورد
  .٢٢٣/خ

 : امليزان  -٤
: نuة والزِّ . وزنuاً  الشuئَ  تُ ْنuووزَ : على تعدیل واسuتقامة  یدلُّ  بناءٌ : الواو والزاء والنون : َزَن وَ ( 

ھuuارِ  قuuامَ : ویقuuال . ةَنuuزْ واألصuuل وَ ، يءالشuu قuuدر وزنِ  ھuuارُ ،ِمیuuزاُن النَّ وذكuuر ، )١١()إذ انتَصuuَف النَّ

                                           
 .٢٥٧،معجم مفردات ألفاظ القرآن و ،٢٨ـ٢٧ :الوجوه والنظائر في القرآن العظیم:ینظر  )١(
 .١٠٢:شرح دیوان عنترة للخطیب التبریزي )٢(
 . ١٠٢،ھامش الدیوان:ینظر ،أي الینتصف عدّونا منا،المساواة : السواء  )٣(
 . ١٢:من اآلیة:سورة المائدة )٤(
 .٦/٨٩:روح المعاني  )٥(
 .٧٢٤- ٧٢٢، معجم المفھرس أللفاظ نھج البالغةال:ینظر  )٦(
 .٢٣١:  ١٢٦ /خ:نھج البالغة  )٧(
  .٣/١٣١:)البحراني(وشرح ، ٨/١١٠: )ابن أبي الحدید(لبالغة شرح نھج ا: ینظر )٨(
 .٢/٢٣٧ :كتاب سیبویھ )٩(
 .٣٢٥/ ٣٨ :)سوي(تاج العروس )١٠(
 .٦/١٠٧) : وزن(معجم مقاییس اللغة  )١١(
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) زانیuمِ (صل لفظuة أ نَّ أ :وفي اللسان،)١()راھمالدّ  كأوزانِ ،ھلُ ثْ مِ  شيٍء بشيءٍ  ثقلُ :  الوزنُ :(الخلیل
ثuم انتقلuت ھuذه الداللuة ،)٢() مuوازین(ھوجمعu قبلھuا لكسuرما،)یuاء(انقلبuت الuواو  مَّ ُثu،)وزانٌ ِمu(:ھي

وأطلقuت كuذلك علuى أوزان األعمuال والحقuوق للنuاس مuن جھuة ثقلھuا ،معنویuة  اللuةیة إلى دالحسّ 

hj  ik     q   p  o  n  m  l  [:قuuuال تعuuuالى، تھuuuاوخفّ 

  .)٥() )الَعْدل(المیزان قیل أراد ب،)٤(]_  `  b  a[:وقولھ تعالى،)٣(]

  ]من الطویل [    :     )٦(ومنھ قول األخطل،كما ورد ھذا اللفظ في الشعر العربي كثیراً 
  وال ِمیزاُن بِْشٍر یُعاِدلُھ ْم یُلَف فِیھم         َكبِْشرٍ إذا ُوِزَن األقواُم لَ 

                                                                                                                             على منھا مادلّ ،)٧(ومشتقاتھا في خطب النھج في ستة مواضع) وزن(وردت لفظة 
 ِزنُ##وا ِعبَ##اَد هللاِ، ((: قولuuھ ، فuuي وعuuظ النuuاس ، ) ∆(فuuي سuuیاق كuuالم اإلمuuام  العــدلميــزان 

َوتَنَفَُّس##وا قَْب##َل ِض##یِق  ، َوَحاِس##بُوَھا ِم##ْن قَْب##ِل أَْن تَُحاَس##بُوا،تُوَزنُ##واأَْنفَُس##ُكْم ِم##ْن قَْب##ِل أَْن 
ي بمراعuuuاة أ:الuuuوزن فuuuي اآلخuuuرة  بمیuuuزان العuuuدل ي زنوھuuuا فuuuي الuuuدنیا قبuuuل،أ)٨())اْلِخنَ###اقِ 
 مضuuلةٌ  والشuuمالَ  الیمuuینَ  نَّ إفuu،المصuuون مuuن طرفuuي التفuuریط واإلفuuراطالوسuuط  وھuuو،االسuuتقامة

الذي أشuیر  األخرويالوزن ،فالمراد بھ،)توزنوا  قبل أنْ (وقولھ ،)٩(والطریق الوسطى ھي الجادة

j  i  hk     q   p  o  n  m  l ((:تعuالى إلیھ فuي قولuھ

  }  |        {  z  y   x  w  v  u  t  s  r
  .)١١(في اآلخرة ) لدْ العَ (عبارة عن  الوزنَ  إنَّ :)ھـ ٥٤٨: ت(قال الطبرسي،)١٠())

طلuب (للداللuة علuى ، ) واو الجماعuة(على صیغة فعل األمر المسند إلى  )نوازِ (وقد جاءت لفظة 
على معنى  لیدلّ    من معناه الحقیقي) زنوا(ما خرج فعل األمرـّ وإن،)١٢()الفعل بصیغة مخصوصة

ما قصد اإلمام فuي ذلuك وإنّ   ،فس في الحقیقة ال توزنفالنَّ ،رشاد والتوجیھالغرض منھ اإل،مجازي
 والمعuروف والمنكuر ، لحuالل والحuراممیuزان ا زنة األعمال التي یقوم بھا المرء وعرضھا على 

مuا ھuي إنّ وھuذه  ،معuان كثیuرة بألفuاظ قلیلuة  علuى فقد دلّ ، بلغ الكالمأوھذا من . والجمیل والقبیح 

                                           
 .٧/٣٨٦) :وزن(العین  )١(
 .٣٦/٢٩٧:)وزن(وتاج العروس  ،، ٩/١٠٩) :وزن(المحكم و،١٣/٤٤٦):وزن(لسان العرب  :ینظر )٢(
 .٨ :االعرافسورة  )٣(
  .٨: الرحمنسورة  )٤(
 .٥/٢٠٧: یز یبصائرذوي التم: ینظر  )٥(
 .٢٤٤:الدیوان )٦(
 .١٣٢٣-١٣٢٢: معجم المفھرس أللفاظ نھج البالغةال:ینظر  )٧(
 .١٤٧:  ٩٠/خ:نھج البالغة  )٨(
 . ٦/٢٣١: منھاج البراعةو ،٦/٣٩٢: )ابن أبي الحدید(رح نھج البالغة ش: ینظر  )٩(
 .٩-٨: األعرافسورة  )١٠(
دار العلuuuوم ودار :تحقیuuuق ،)ھuuuـ ٥٤٨: ت (أبuuuو علuuي الفضuuuل بuuuن الحسuuuن الطبرسuuي:مجمuuuع البیuuuان:ینظuuر )١١(

 .٤/٧٦ :المرتضى
 .٧/٥٨البن یعیش ، :شرح المفصل  )١٢(
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ولuھ فuي القuول إالّ  ا رأیuت بلیغuاً قuطّ م( :البلیغ قائالً  فَ عرَّ إذ)∆(سمة البلیغ والفصیح عند اإلمام 
  .)١()إیجاز وفي المعاني إطالة 

  یتلفظ باللفظ)8(وكان الرسول،إذ یجب أن یكون البلیغ قلیل اللفظ كثیر المعاني
  ).٢٢٣،  ٢(/ومثل ھذه الداللة وردت في خ.)٢(الیسیر الدال على المعاني الكثیرة 

 (االعتدال يف املخصوصة ب)العدل(ظداللة ألفا:ثانياً 
ِّ
صيب واحلظ

ّ
ظري  الن

ّ
  )والن

 : القسط  -١
 سuطُ فالقِ . علuى معنیuین متضuادین والبنuاء واحuد صحیح یدلُّ  صلٌ أ،القاف والسین والطاء: طسَ قَ (  
دول عن العُ :وط والقسُ ،الجور: ط بفتح القافسَ والقَ  ،المیزان:طاسسْ والقِ ،صیبالنَّ : طُ سْ والقِ  ،لدْ العَ :

ً ْسuuقَ  طُ ِسuuقْ یَ ،إذا جuuارَ ،طَ َسuuیقuuال قَ . الحuuقّ  إذا وَقَسuuَط  ط قَسuuأ:  أھuuل اللغuuة علuuى أنَّ  جمuuعَ أوقuuد ،)٣()طا
فقuد ،أي عuدلوا ھھنuا: )٤()طواقَسuأوا مُ َسuوا وإذا قَ لُ دَ وا عَ مُ كَ إذا حَ ( :في بعض الحدیث وجاءَ ،)لَ دَ عَ (

بغیuر ) طَ َسuقَ (واحuدة  غuةٌ وفي الجور لُ ، وأقَسطَ  طَ سَ قَ : لغتان) العدل(ففي ،لَ دَ في معنى عَ  طَ سَ جاء قَ 
َقَسَط الَرُجuُل إذا َعَدَل،وَقَسuَط :،ولذلك یعد ھذا اللفظ من األضداد،یقال)٥(وطسُ القُ  هُرُ دَ صْ ومَ ، األلف 

أراَد ،)٦( ]-  .   /  0      1  [قuuال تعuuالى)َقَسuuطَ (إذا جuuاَر،والجوُر أغلuuب علuuى 

  .)٧(أقَسَط الرجُل،باأللف إذا َعَدَل،ال غیر:الجائرون،ویقال

   .)٩(عدلأو أي أقومُ ، )٨(]  ¡  ¢      £  ¤[: وقولھ تعالى  

  V  U  T  :[ومنھ قولھ تعالى، فظ في القرآن الكریم بصیغ متعددةورد ھذا الل

   Y  X  W[)١١( في مھورھّن وفي النفقة علیھنّ )قسطأ(تعدلوا من  :أي )١٠(.  

  ]من الطویل[  :)١٢()∆(كثیراً ،قال أبو طالب في شعرھم العرب ھذا اللفظ استعمل
  لھُ َشاِھٌد ِمْن نَْفِسِھ َحقُّ عاِدلِ      قِْسٍط ال یغیُض َشِعیَرةً  بِِمیزاِن 

                                           
وینظuر ، ١٧٣:وأبuو الفضuل ابuراھیم،علuي محمuد البجuادي ،تحقیuق، أبuو ھuالل العسuكري : اب الصناعتینكت )١(
 .١/١٥٢:  النھایة في غریب الحدیث:
 .١/٣٩:مصر، )ھـ٨٥٠:ت( األبشیھي، المستطرف في كل فن مستظرف:ینظر )٢(
 .٥/٨٥: )قسط(معجم مقاییس اللغة  )٣(
 .٣٤٨: ٢٦٣٥رقم الحدیث :المعجم األوسط  )٤(
العuuرب         لسuuان، و٤/٦٠): قسuuط(والنھایuuة فuuي غریuuب الحuuدیث ، ٨/٣٨٨: )قسuuط(تھuuذیب اللغuuة :نظuuر ی )٥(
 .٧/٣٧٧: )قسط(
 .١٥:الجنسورة  )٦(
-٣٧١:وكتاب األضداد في كالم العuرب ،٢٦:وكتاب األضداد،لالنباري ،١٠٧:كتاب األضداد،لقطرب:ینظر )٧(

 .٢٥٢:والمعجم المفصل في األضداد ،٣٧٢
 .٢٨٢: من اآلیة:سورة البقرة  )٨(
 .٢٠/٢٤) : قسط(تاج العروس :ینظر  )٩(
 .٣: یة النساء من اآلسورة  )١٠(
 .٥/١١الجامع ألحكام القرآن،:ینظر )١١(
 .٦٩:الدیوان )١٢(
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 وفیما یخصُّ ، )١(في خطب نھج البالغة في أربعة مواضع، دالة على العدل) القسط(وردت لفظة

وذلuك فuي ، حكـام اهللا يف عبـاده وقسـمته بيـنهم أعدل على  تْ داللتھا على العدل فقد دلّ 

َواِھدُ ((:،قولفي حمد هللا وتنزیھھ) ∆(سیاق كالمھ  الَِّذي  ))...((اْلَحْمُد * الَِّذي الَ تُْدِرُكھُ الشَّ
فِ#ي َخْلقِ#ِھ، َوَع#َدَل َعلَ#ْیِھْم فِ#ي بِاْلقِسِط َصَدَق فِي ِمیَعاِدِه، َواْرتَفََع َعْن ظُْلِم ِعبَاِده، َوقَاَم 

  .)٢())ْشیَاِء َعلَى أََزلِیَّتِھِ ألُمْستَْشِھٌد بُِحُدوِث ا ُحْكِمِھ،
ھ وإجuراؤه ألحكامuھ وشuرائعھ وحuدوده فuي مخلوقاتu  ھuو العuدل فuیھم:في خلقuھ) سط القِ (ـفقیامھ ب

فuuي القسuuمة  ھuuو العuuدلُ : قسuuاطاإل ألنّ ،)٣(ظuuاھرٌ  وھuuو أمuuرٌ ،علuuى وفuuق الحكمuuة والنظuuام األكمuuل
u أي اقتسموهُ: بینھم يءَ طوا الشوتقسَّ ،تھ أي حصَّ ،طھسْ منھم قِ  واحدٍ  خذ كلِّ أو،والحكم واء علuى السَّ
  .)٥(طسُ قْ یَ  ط والسِ قْ ویُ ،طسُ بْ ویَ  وھو یقبضُ ،)طسْ القَ (ونھى عن ) طسْ القِ (وقد أمر هللا بـ،)٤(والعدل

;  >  =     :5  6  7  8  9[:وجuاءت ھuuذه الداللuuة فuuي قولuuھ تعuuالى
فuي                وردتالداللة  مثل ھذهو، )٧(العادلین:والمقسطین ،بالعدل :أي )٦(]  <

  ) .٢٢٣، ٢٢٢/(خ
  
  
  
  

  القسمة  -٢
  ،نِ سْ ھما على جمال وحُ حدّ أ یدلُّ ،صحیحانِ  القاف والسین والمیم أصالنِ : قسم ( 

uuuة شuuuى تجزئuuuر علuuuلُ  )...(يءواآلخuuuالقَ ،اآلخر واألصuuuدر قَ : مُ ْسuuuمصuuuمتَ َس uuuقَ  يءَ الّشuuuْس ً ، )٨()ما
  .)٩(  والحظّ ،صیبالنّ :بالكسر،مُ سْ والقِ 

الشuَّيء بuین  قسuمُت : یقuال، الشuّيء مuن اإلنسuانِ  نصuیبُ :یمِسuم والقَ َسuقْ والمِ  مُ ْسuالقِ ( :وفي التھuذیب
و داراً أأرضاً  كَ ُم◌َ قاسِ الذي یُ :كَ مُ ِسیوقَ ، )١٠()یمھسِ وقَ  ھِ مِ سْ وقِ ُھ مَ قسَ مَ  شریكٍ  كلَّ  وأعطیتُ  شركاءِ ال
u ي نصفٌ أ:)١١()النار نا قسیمُ أ():∆( وفي حدیث عليّ ،وبینھو ماالً بینك أ  صuفٌ ونِ ،ة معuيفuي الجنَّ

  .)١٢(في النار عليَّ 

                                           
 .١٠٥٨: المعجم المفھرس أللفاظ نھج البالغة :ینظر )١(
  .٣٦٠: ١٨٥/ خ: نھج البالغة  )٢(
 .٤/١١٢، )البحراني(شرح نھج البالغة : ظر ین )٣(
 .٣٨٨/ ٨، )قسط(تھذیب اللغة : ینظر  )٤(
 .٢/٧٦، )قسط(أساس البالغة :ینظر  )٥(
 .٤٢:من اآلیة: المائدة سورة  )٦(
 .٣/٢٧٩ :القرآن جمع البیان في تفسیروم، ٣/٥٢٧: یان في تفسیر القرآنالتب:ینظر  )٧(
 .٥/٨٦) : قسم(معجم مقاییس اللغة  )٨(
 .٥/٨٦: )قسم(العین : ینظر  )٩(
 .٨/٤٢٠) : قسم(تھذیب اللغة  )١٠(
 .٢/٢١٨ ،علي اكبر الغّفاري : تحقیق ،)ھـ ٤٦٠:ت (أبو جعفر الطوسي :ي األمالكتاب  )١١(
 . ٣٣/٢٦٥:)قسم(وتاج العروس ، ١٢/٤٧٩): قسم(لسان العرب :نظر ی )١٢(
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العلم ثالثة () :8(في حدیث رسول هللا ،ة عند اللغویینمَ سْ بمعنى القِ ) العدل(ومما ورد من معاني 
راد العuدل أ،)١()عادلuة             ة قائمuة أو فریضuة آیة محكمuة أو سuنّ فما سوى ذلك فھو فضل،

  .)٢(من غیر جورٍ      نةِ على السھام المذكورة في الكتاب والسّ  ةٌ لَ عدَّ اي مُ ،في القسمة
]                                               من الطویل[      :)٣()∆(ورد ھذا اللفظ في الشعر العربي كثیراَ،ومنھ قول اإلمام عليٍّ 

  فَلَْیَس ِمَن الَخیْرات شيٌء یُقاِربُھ     قسم هللاِ للمرِء َعقلُھ  وأفَضلُ 
ً ) قسم(ورد لفظ    داللتها علىوفیما یخّص ،)٤(في خطب النھج في ستة عشر موضعا

ل( 
ْ
د
َ
اللَّھُ#مَّ ((:،قولuھوالuدعاء لھ )8(في ذكر النبuي ) ∆(مام ذلك في سیاق كالم اإل وردفقد ،)الع
ً لَھُ  أْقِسمْ    .)٥())ِمْن َعْدلَِك، َواْجِزِه ُمَضعَّفَاِت اْلَخْیِر ِمْن فَْضلِكَ  َمْقَسما
ً سَ قْ مَ (فلفظ    لِ دْ صیب وھو مقتضى عَ والنَّ  والحظّ  على القسمةِ  في سیاق الجملة دلَّ ) ما

مام ھذا وقد استعمل اإل،)َمفَعلْ (وھو مصدر میمي على زنة   مفرد،)مسَ قْ مَ ( وجاءت لفظ.)٦( هللا   
یuدل علuى الحuدث المجuرد مuن ) المصuدر( نَّ وھو اسuم ولuم یسuتعمل فعلuھ فuي السuیاق أل،المصدر
وھuو ،عدلuھهللا لھ نصuیباً وحظuاً مuن  یجعلَ  نْ أ) 8(لرسول لیدعو  )∆( اإلمام نَّ أبمعنى ،)٧(الزمن

وھuذا مuا تؤكuده الجملuة الفعلیuة ،الماضuي والحاضuر والمسuتقبل لیشمل جمیuع الuزمن،جزء من كل
ً سَ قْ مَ أْقِسم لھ (   .)٨(ددُّ جَ على الحدوث والتّ  التي تدلّ ،)ما

تھuذیب الفقuراء في سیاق كالمھ عن ،خرىأقولھ في خطبة ،)العدل(على  وكذلك من داللة القسمة
ا بَْعُد، فَ#إِنَّ ((:قولھ،بالزھد وتأدیب األغنیاء بالشفقة #ماِء إِ ألاأمَّ ْرِض األلَ#ى ْم#َر یَْن#ِزُل ِم#َن السَّ

ِخی#ِھ ألأََح#ُدُكْم  َرأَىلََھا ِمْن ِزیَ#اَدة أَْو نُْقَص#ان، ف#إذا  قُِسمَ َكقَطر الَمطَِر إِلَى ُكلِّ نَْفس بَِما 
نuزول األمuور  وھuذا یعنuي أنَّ .)٩())ف#ي أَْھ#ل أَْو َم#ال أَْو نَْف#س فَ#الَ تَُك#ونَنَّ لَ#ھُ فِْتنَ#ةً  َغفِی#َرةً 

راد أوقuد ،على وفق الحكمة واقتضاء المصلحة) العادل(بتقدیر هللا سبحانھ وتفریقھا بتقسیم الملك 
 ھuل ونحوھمuا لكuلِّ حصول الuرزق واأل نَّ أفوجھ التشبیھ ،وشبھھ بقطرات المطر،)الرزق(مر ألبا

واحuدة مuن  الuى كuلِّ  المطuر بالقیuاس قطuرَ  نَّ أكمuا ،وقسمھا منھا مختلف بالزیادة والنقصuان ،نفسٍ 
وھي الزیuادة ) غفیرة(خیھ المسلم كم ألدُ حَّ أى أذا رإف،وھو تشبیھ للمعقول بالمحسوس،البقاع كذلك

   و نفسٍ أو مال أھل أفي 

                                           
 .٧٩٤٩:رقم الحدیث ، ٤٥:كتاب الفرائض ، النیسابوري: المستدرك على الصحیحین )١(
 .٢٩/٤٥٢: )قسم(تاج العروس : ینظر )٢(
 .١٦:الدیوان )٣(
 .١٠٥٨:المعجم المفھرس أللفاظ نھج البالغة:ینظر )٤(
 .١٩٣: ١٠٦ /خ:نھج البالغة  )٥(
 :ومنھuuاج البراعuuة ،٣/٣٤: )البحرانuuي(وشuuرح  ،٧/١٧٤: )ي الحدیuuدابuuن أبuu(شuuرح نھuuج البالغuuة : ینظuuر )٦(
٧/٢١٣. 
، وشuذا ١٠٩:عبuد الصuبور شuاھین.د: صرف العربي المنھج الصوتي للبنیة العربیة رؤیة جدیدة في ال:ینظر )٧(

 .٥٤:العرف في فن الصرف
 .١١: بنیة في العربیة ینظر معاني األ )٨(
 .٥٣: ٢٣/خ:نھج البالغة  )٩(
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U      T  S  R  Q   PO  N   M  L       [:قuuuال تعuuuالى،)١(لuuuھ فتنuuuة فuuuال تكuuuوننَّ 
  V[)٢(.  

سuuuلوب المحاكuuuاة فuuuي األمuuuور ااسuuuتعمل ) ∆(اإلمuuuام  ظuuuر إلuuuى الuuuنص نلحuuuظ أنَّ مuuuن خuuuالل النّ 
فuي   والتشuبیھ يالتصuویر الحّسuنقuل الداللuة العقلیuة أو الذھنیuة للفuظ عuن طریuق ألنَّ ،المحسوسuة
داللuة وتuدرك فuي ضuوء ذلuك ،الغمuوض واإلبھuام یفضuي الuى زوال،الى داللuة حسuّیة المشاھدات

لصuuقل الشuuكل  جuuادةداللیuuة ما ھuuو محاولuuة ـّ ن تشuuبیھ المعقuuول بالمحسuuوس إنuuأو.)٣(حقuuائق األشuuیاء
اللفuظ مuن صuورة إلuى أخuرى داللة ومن ثم نقل ،ومھمتھ تقریب المعنى إلى الذھن،وتطویر اللفظ

 للفuظ االتساع اللغوي والداللي  ،وھذا مّما یؤدي الى)٤(على النحو الذي یریده المصور أو المتكلم
  . فیھ وردضمن السیاق الذي في  )∆(من قبل اإلمام  ھاستعمالمن خالل 

  

 : املثل -٣
أي ،وھuuذا مثuuل ھuuذا.يءللّشuu يءِ علuuى منuuاظرة الّشuu صuuحیح یuuدلُّ  صuuلٌ أالمuuیم والثuuاء والuuالم : مثuuل(
  .)٥()واحد ثال في معنىً والمِ  ثلُ والمِ .هظیرُ نَ 

ي بuین بuن بuرّ اق وقuد فuرّ ،بمعنuى ھھُ بَ وَشu ھُ ھَ بْ كمuا یقuال ِشu ،وَمَثلuُھُ  لھُ ثْ ھذا مِ :یقال.كلمة تسویة:لثْ المِ 
التسuuاوي ھuuو  نّ أل،الجuuنس والمتفقuuین فuuيالمسuuاواة تكuuون بuuین المختلفuuین  أنَّ  ،المماثلuuة والمسuuاواة
 هُوُ ْحuuنَ  :نقuuول،فuuي المتفقuuینإالّ ا المماثلuuة فuuال تكuuون وأّمuu،یuuنقص یزیuuد وال ال،التكuuافؤ فuuي المقuuدار

uأطuالق فمعنuاه علuى اال ھُ لuُثْ ذا قیل ھuو مِ إف،ھِ مِ عْ طَ كَ  ھُ مُ عْ وطَ كلوِنھ  ھُ ولونُ  ھِ ھِ قْ فِ كَ  هُُھ◌ُ قْ فِ و،هِ ِو◌ِ حْ نَ كَ   ھُ نَّ

1  [:تعuالى وقولuھ ،  دون جھuةٍ  سuاٍو لuھ فuي جھuةٍ فuي كuذا فھuو مُ  ھُ لُ ثْ ھو مِ : وإذا قیل،هُدّ سَ مَ  دُّ سِ یَ 

u، ذلuكأراد لیس مثلuھ ال یكuون إّال ،)٦(]  5     6  7   24 3  لْ قuُیَ  مْ لuَ ھ إنْ ألنَّ

  .)٧(في المثال والقدر ونحوه حتى في المعنى يءِ الشَّ  ھُ بْ شِ ):لُ ثْ المِ (و ،الً ثْ مِ  لھُ  تَ ثبَ أھذا 
: وقولھ تعuالى،والمثیلُ  ظیرُ النّ :أي) سواءٌ  دیلُ والعَ  لُ دْ والعِ  لُ دْ العَ (:ھمفي معاجم أورد اللغویونوقد 

]Í  Ì  Ë  [)٩(أي مثل ذلك،)٨(.  

و من غیuر أمن الجنس  لُ ثْ كان المِ ،واحدوالمعنى ،ثلفي معنى المِ  لُ دْ والعِ  لُ دْ العَ : وقال البصریون
  .)١٠(لثْ جنسھ مِ  ن غیرِ يء ومِ ما كان من جنس الشّ  المثلَ  كما أنّ ،الجنس

                                           
 .٣/٢٧٨: ومنھاج البراعة ،٢/٥): بحرانيال(وشرح  ،١/٣١٢):الحدید ابن ابي(شرح نھج البالغة :ینظر )١(
 .٢١: الحجرسورة   )٢(
 .٨٢: محمد حسین علي الصغیر.د:أصول البیان العربي في ضوء القرآن الكریم:ینظر )٣(
 .١٠٧: محمد المبارك: دراسة أدبیة لنصوص من القرآن :ظرین )٤(
 .٥/٢٩٦) : مثل(معجم مقاییس اللغة  )٥(
 .١١: من اآلیة : الشورى سورة  )٦(
 .١١/٦١٠: )مثل(ولسان العرب  ،١٠/١٥٩):مثل(والمحكم ،٨/٢٢٨: )مثل(العین :ینظر )٧(
 .٩٥: من اآلیة : المائدةسورة  )٨(
 .١٢/٤٩٧ :)عدل(لسان العرب :ینظر )٩(
 .٢/٢٠٨:،للزجاجمعاني القرآن وإعرابھ:ینظر )١٠(
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  ]من الخفیف [   : )١(كعب بن زھیر ومنھ قول،وورد ھذا اللفظ في الشعر العربي كثیراً 
  ال إخاُل الكریَم إالّ َصبورا    فإنّي   فاْصبِِري ِمْثَل ما َصبَْرت

ِمثuuل للُمْشuuِبھ :حuuرف مuuن األضuuداد،یقال:ِمثuuل(األنبuuاريابuuن ویعuuّد ھuuذا اللفuuظ مuuن األضuuداد،قال 
عِف فیكون واقعاً على المثلین) ِمثل:(للشيء،والمعادل لھ،ویقال   .)٢( )للضِّ

ً ) ِمْثل(وردت لفظة  وفیمuا یخuص داللتھuا علuى .)٣(في خطب نھج البالغة في ثالثة عشر موضYعا
في معرفة حقوق الرعیة على الوالي وحقuوق الuوالي ،)∆(جاءت في سیاق كالمھ ،)العدل(معنى 

ا بَْعُد، فَقَْد َجَعَل هللاُ لِي َعلَ#ْیُكْم َحقّ#اً بِِوالَیَ#ِة أَْم#ِرُكْم، َولَُك#ْم َعلَ#يَّ :(()∆(قولھ،على الرعیة أَمَّ
ْش#یَاِء فِ#ي التََّواُص#ِف، َوأَْض#یَقَُھا فِ#ي األ لَ#ْیُكْم، فَ#اْلَحقُّ أَْوَس#عُ الَّ#ِذي لِ#ي عَ  مْثلُ ِمَن اْلَحقِّ 
  . )٤())التَّنَاُصفِ 

 وھuو حuقّ  ھ علuیھمفحقّ  ،منھیخرج إلیھ  نْ أم على اآلخر حقاً یجب ھُ نْ ومِ  ھُ نْ مِ  لكلِّ  فقد أشار إلى أنَّ 
في وجوب مراعاتھ وفي استلزامھ  وھو مثلھ،ة على الواليالرعیَّ  ھم علیھ حقُّ وحقَّ ،والیتھ ألمرھم

  .)٥( للوازم الحقّ 

داللتــــني ل بuuuuین عuuuuادِ جuuuuاءت لتُ ) لْثuuuuمِ (لفظuuuuة  نّ أص نلحuuuuظ ن فuuuuي الuuuuنّ ومuuuuن خuuuuالل الuuuuتمعّ 
ـة علـى اإلمـام،معنويتني

َّ
ة وداللـة حـقّ الرعي

ّ
 اإلمام على الرعي

ّ
ومثuل ھuذه ،داللة حق

!  "  #  $  %  &  '  )   [:فuuuي قولuuuھ تعuuuالى جuuuدھاالداللuuuة ن

)  /  .  -  ,  +  *0  7  6  5    4  3   2  18  
ي عادل بین قول الیھuود والنصuارى مuن جھuة وبuین قuول الuذین ال یعلمuون مuن أ:)ماثل(فقد ،)٦(]

  . خرىأجھة 
ً وردت ھذه الداللة  مثلو عندما كلمuھ عبuد هللا ،في سیاق كالمھ) ∆(في خطبة أخرى لإلمام  أیضا

إِنَّ ھ#َذا ((: )∆(فقuال ،ھ یطلuب منuھ مuاالً علیuھ فuي خالفِتu مَ قدِ  أّنھُ وھو من شیعتھ وذلك ،بن زمعة
فِ#ي  اْلَماَل لَْیَس لِي َوالَ لََك، َوإِنََّما ھَُو فَْيٌء لِْلُمْس#لِِمیَن، َوَجْل#ُب أَْس#یَافِِھْم، فَ#إِْن َش#ِرْكتَھُمْ 

  .)٧())َوإِالَّ فََجنَاةُ أَْیِدیِھْم الَ تَُكوُن لَِغْیِر أَْفَواِھِھمْ  َحظِِّھْم، ِمْثلُ َحْربِِھْم َكاَن لََك 
ومباشري القتال ،اقترفوه بسیوفھم مجاھدین في هللا،ما ھو غنیمة المسلمینـّ إن،ھذا المال بمعنى أنَّ 

وإال ،)أي مuا یعuادل نصuیبھم(شركتھم في حربھم وجھادھم فلuك مثuل حظھuم إْن و ،ضد أعداء هللا
فلuیس لغیuرھم فیuھ ،تعبuوا أنفسuھم فuي الجھuاد فuي سuبیل هللاأو،اراكتسبوه بأیدیھم مuن مuال الكّفuفما 

  .)٨(نصیب

                                           
 .٤٤:الدیوان )١(
 .٢٧٦:المعجم المفصل في األضداد:وینظر ،١٨٤:كتاب األضداد لألنباري )٢(
 .١١٦٧: المعجم المفھرس أللفاظ نھج البالغة :ینظر )٣(
 .٤١٨:  ٢١٦/ خ: نھج البالغة )٤(
 .٤/٤١) : البحراني(وشرح  ،١١/٨٨: )الحدیدابن أبي (رح نھج البالغة ش:ینظر )٥(
 .١١٣:من اآلیة:البقرةسورة  )٦(
 .٤٤٨:  ٢٣٢/خ: نھج البالغة )٧(
 .١٥/٢٨: منھاج البراعة:ینظر )٨(
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على املعادلـة بـني نصـيب في النص من خالل السیاق الذي وردت فیھ ) لثْ مِ (ت لفظة فقد دلّ 
كل مسلم من هذه الغنيمة وبني النصيب الذي يريد عبد اهللا بـن زمعـة احلصـول 

لَ#ْو  ((:وھuو مثیuل قولuھ،م في تحقیق العدالة والمساواة بین الرعیةإلماا إلیھوھذا ما یھدف ،عليه
ْیُت بَْینَھُْم، فََكْیَف َوإِنََّما اْلَماُل َماُل هللاِ لَھُمْ    .)١())َكاَن اْلَماُل لِي لََسوَّ

                                           
 .٢٣١:  ١٢٦/ خ:نھج البالغة  )١(
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  املبحث الثالث
  وإزالة اإلثماإلحسان بداللة ألفاظ العدل املخصوصة 

   ).واإلخالصاإلحسان (ـداللة ألفاظ العدل املخصوصة ب: أوالً 
  :اإلحسان  -١
رجل حسُن وامرأة حس>ناء :یقال ،فالحسُن ضد القبح. واحد  الحاء والسین والنون أصل: حسن ((

 .)١())وحّسانةٌ 
اإلحسان ضّد ((وصار ،ما یحسن المرء من عمل صالح ألخیھللداللة على كل  ثم أطلق ھذا اللفظ

>َك ت>راه ھ>و( :فق>ال، )اإلحس>ان(، )8(وقد فسر النب>ي ،)٢())اإلساءة  ف>إْن ل>م تك>ْن ، أْن َتْعُب>َد هللا كأنَّ

>>ھ ی>>راك وأراَد ،)٤(]O   N  M  L  K{ :وھ>>و تأوی>>ل قول>>ھ تع>>الى،)٣()ت>>راه فإنَّ

  .)٥( باإلحسان اإلخالص
  ]من البسیط[                        :                       )٦(وفي الشعر العربي قال الفرزدق

  وِمْن یَِد هللاِ یُْرَجى ُكلُّ تَْثِویبِ     یبوا على اإلحساِن إذ َملَُكوا قَْوٌم أُثِ 
التوحيــد للداللــة علــى ،)٧(ورد ھ>>ذا اللف>>ظ ف>>ي خط>>ب نھ>>ج البالغ>>ة ف>>ي خمس>>ة مواض>>ع

أْحَم$ُدهُ ((:)∆(،قول>ھف>ي حم>د هللا والثن>اء علیھ) ∆(ومنھ>ا ف>ي س>یاق كالم>ھ  الشـريعةوأصول 
ُص$$َھا، ُمْعتَقَ$$داً َوأَْش$$َھُد أَْن الَ إِل$$ھَ إِالَّ هللاُ، َش$$َھاَدةً ُمْمتََحن$$اً إِْخالَ  ))...((اْس$$تِْتماماً لِنِْعَمتِ$$ھِ 

ْحمِن، َوَم$ْدَحَرةُ  ْحَساِن،إلاَوفَاتَِحةُ  یَماِن،إلفَإِنَّھا َعزیَمةُ ا ))...((ُمَصاُصَھا َوَمْرَضاةُ ال$رَّ
  .)٨())الشَّْیطَانِ 

ی>ھ م>ن قبی>ل إض>افة الج>زء وإض>افتھ إل ابتداء اإلحس>ان وأول>ھ:أي) فاتحُة اإلحسان ): (∆(فقولھ  
ھ>و  وعل>ى ھ>ذا ف>المراد باإلحس>ان ،فیك>ون مص>دراً بمعن>ى الف>تح ،)فاتح>ة الكت>اب(مثل إلى الكل 

  .)٩()التوحید وأصول الشریعة (
 اس>>تعمل ف>>ي ھ>>ذا ال>>نص األس>>لوب االس>>تعاري فق>>د جع>>ل لإلیم>>ان عزیم>>ة) ∆(نلح>>ظ أنَّ اإلم>>ام و

وھ>>ذا األس>>لوب االس>>تعاري  إّنم>>ا یس>>تند أص>>الً إل>>ى النق>>ل ،وللش>>یطان م>>دحرة  ولإلحس>>ان فاتح>>ة
>>ھ یق>>وم عل>>ى مفھ>>وم ،ق>>ة یوأنَّ االدع>>اء ال یجع>>ل م>>ن الك>>الم حق، واالدع>>اء وعالق>>ة المش>>ابھة ألنَّ

                                           
 .٢/٥٧) : حسن( معجم مقاییس اللغة )١(
 .١٣/١١٧) : حسن(لسان العرب  )٢(
 .١/١٨ :صحیح مسلم)٣(
 .٩٠:من اآلیة:النحلسورة  )٤(
  .١٧٤) :حسن(والمعجم الوسیط ، ٣/١٤٣:  )حسن( العین :ینظر  )٥(
 .١/٤٨:الدیوان )٦(
 .٤٤١-٤٤٠: المعجم المفھرس أللفاظ نھج البالغة : ینظر  )٧(
 .٢٦:  ٢/خ: نھج البالغة  )٨(
: ومنھ>>اج البراع>>ة، ١/٢٣٧: )البحران>>ي(وش>>رح ،  ١/١٣١): اب>>ن أب>>ي الحدی>>د(رح نھ>>ج البالغ>>ة ش>>: ینظ>>ر  )٩(
 .١/١٥٧: وفي ظالل نھج البالغة  ، ٢/٢٥٦
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وھ>ذا یعم>ل ، )١(بالنسبة ل>ھ فھذا یعني أنَّ الكالم یكون حقیقة ، وإذا أنكر المتكلم مفھوم النقل،النقل
( :تنتھي باأللف والنون جملة بقافیة مسّجعة واحدة ختم نھایة كّل وعلى االتساع الداللي للمعاني،

وھ>ي م>ن الص>وائت ،)األل>ف( وإّنم>ا اس>تعمل ح>رف الم>د،)الشیطان ،الرحمن،اإلحسان، اإلیمان 
وتكرار ھذا الصوت مع صوت النون في نھایة ك>ل ،للداللة على انتباه المتلقي وإصغائھ، الطویلة
  .منسجمة مع الداللة المعنویة لھا  جعل منھ نغمة صوتیة متتابعة،جملة 

أْن تعب>د هللا :وف>ي الش>ریعة، یفع>ل م>ن الخی>ر أنْ  فعل ما ینبغي: اإلحسان :((وذكر الجرجاني أنَّ 
د ذلك قول اإلمام في بعض ، )٢())كأّنَك تراه فإن لم تكن تراه فإنَّھ یراك  تفس>یر  ِحَكِمِھ في ویعضِّ

اْلَع$$$$$ْدُل ((         :     )∆(فقRRRRRال ، )٣(]O   N  M  L  K{ :قول>>>>>ھ تع>>>>>الى

لُ إلْحَساُن اإلْنَصاُف، َوا   .)٤())التَّفَضُّ
إنِّي أُْذِك$ُر هللاَ َم$ْن بَلَغ$ھُ كت$ابي و(( :)∆( ه الداللة أیضاً في بعض ُكُتِبھ،قولھِ اإلمام ھذ استعمل

ً فإْن ُكْنُت ، ھذا لّما نفَر اليَّ    .)٥())وإْن ُكْنُت ُمِسیئاً استَْعتَبَنِي ، أعانَنِي محسنا
  
  

  :النصح -٢

 وأص>ل، )٦())لھم>ا ب>ین ش>یئین وإص>الحٍ  عل>ى مالءم>ةٍ  أْصٌل ی>دلُّ ، النون والصاد والحاء:َنَصحَ (( 
ب>ن جؤی>ة الھ>ذلي ا ق>ال س>اعدة ،)٧(فقد َنَصحَ ،وكّل شئ خلص،الخالص من العسل وغیره:الناصح 

                                                                   ]من الكامل[                    :)٨(یصُف رجالً مزج عسالً صافیاً بالماء 

  فأزاَل ناِصَحھا بأبیَض ُمْفَرٍط       ِمْن ماِء ألـھاٍب علیھ التأْلَبُ 
 یةً ص>>احِ ة ونَ ص>>احَ ة ونِ ص>>احَ ونَ  ةً یحَ ِص>>حاً ونَ ْص>>ول>>ھ نُ  ھُ حَ َص>>من>>ھ نَ  مش>>تقٌ :الغ>>شِّ  نق>>یضُ : حُ ْص>>والنُّ 

 ً نص>>حُت ل>>ھ نص>>یحتي  :ویق>>ال  )٩(]  c  b[:ق>>ال هللا تع>>الى، فص>>حُ أَ وھ>>و ب>>الالم ، وَنص>>حا

  .)١٠(أي صادقة: وحٌ صُ نَ  وتوبةٌ ،ةُ صیحَ واالسم النَ ،أخلصُت وصدقتُ  أي :نصوحاً 
  ]طویلمن [                                                               :)١١(قال النابغة الذبیاني

 َّ   ولَم تَْنَجْح لََدیِھم َوسائِلي َوصاتي    لوا   نََصْحُت بَني َعوٍف فَلَْم یَتَقَب

                                           
 .١٢١:مھدي صالح السامرائي. د: لعربیةالمجاز في البالغة ا: نظری )١(
 .١٤:التعریفات  )٢(
 .٩٠ :من اآلیة:النحل سورة  )٣(
 .٦٤٤:  ٢٣١/قصا: نھج البالغة  )٤(
 .٥٧٢:  ٥٧/ ك:نھج البالغة  )٥(
 .٥/٤٣٥) :نصح(معجم مقاییس اللغة  )٦(
 .٢/٦١٦) : نصح(لسان العرب :ینظرو.٥/٤٣٥) :نصح(معجم مقاییس اللغة  :ینظر)٧(
  .٢/١٨٢:مصر،القاھرة ،القسم األدبي،دار الكتب المصریة :دیوان الھذلیین  )٨(
  .٦٢:من اآلیة:األعرافسورة  )٩(
  .١/٤١٠: )نصح(والصحاح ، ٤/٢٥٠): نصح(وتھذیب اللغة  ،٣/١١٩) :نصح(العین : ینظر )١٠(
 .١٤٣: الدیوان )١١(
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تھ حْ َص>تَ مص>در انْ :صاحتِ واالنْ ،  ھُ تُ حْ صَ مصدر نَ :صُح النُّ ( :واالنتصاح ھو صحبین النُّ  الفرقَ  نَّ إو
  .)١()فقد صار لالنتصاح معنیان،النصیحةَ  قبلتُ أي یضاً أ حتُ صَ ومصدر انتَ ، یحاً صِ نَ  َخْذتَھُ تَّ اأي 

ھ>ي :ص>یحةُ والنَّ ، الفس>اد ع>ن ش>وائبِ  العم>لِ  إخ>الصُ (: ص>حَ النُّ  نَّ أوقد أورد صاحب التعریف>ات  
  .)٢()ا فیھ الفسادفیھ الصالح والنھي عمّ  الدعاء إلى ما

 ً   : بدالالت مختلفة، )٣(وردت ھذه اللفظة في خطب النھج في ثالثة وعشرین موضعا
إِنَّ$ھُ ((        : وذلك في سیاق كالمھ في وعظ الناس،) املساواة(الداللة األوىل جاءت مبعىن 

$$َل ِم$$ْن أَْم$$ِر َربِّ$$ھِ  اإلم$$املَ$$یَس َعلَ$$ى  ْب$$الَُغ فَ$$ي اْلَمْوِعظَ$$ِة، َواالْجتَِھ$$اُد فِ$$ي اإلِ  :إِالَّ َم$$ا ُحمِّ
نَِّة، َوإِقَاَمةُ اْلُحُدوِد َعلَ$ى ُمْس$تَِحقِّیَھااإل، وَ النَِّصیَحةِ  $ْھَمانِ ، ْحیَاُء لِلسُّ َعلَ$ى  َوإِْص$َداُر السُّ

  .)٤())أَْھلَِھا
وحمای>ة مص>الحھم ،ةفراد الرعّی>أجاءت في السیاق بمعنى المساواة بین ) االجتھاد في النصیحة( 

  .)٥(فضلأالمادیة واألدبیة والسیر بالجمیع إلى حیاة 

 أو
َّ
فهي  ،) ال(المعرف ب>ـ)اسم الفاعل(لھذه اللفظة التي جاءت على صیغة   ا الداللة الثانيةم

في معص>یتھ وع>دم االس>تماع ل>ھ ) ∆(في سیاق كالمھ وذلك  ارب واخلبريالناصح األمني  

$$ا بَْع$$ُد، فَ$$إِنَّ َمْعِص$$یَةَ ((:،قول>>ھ)∆(وتب>>ین س>>بب البل>>وى، ی>>ھ ف>>ي مس>>ألة الحكم>>ینأخ>>ذ برواأل أَمَّ
ِب تُوِرُث اْلَحْسَرةَ، َوتُْعقُِب النََّداَمةَ،الشَّفِیِق اْلَعالِِم اْلمُ  النَّاِصحِ  ف$ي  َوقَْد ُكْنُت أََم$ْرتُُكمْ  َجرِّ

  .)٦())ھِذِه اْلُحُكوَمِة أَْمِري
وم>ن الناحی>ة الزمنی>ة ،جاء موص>وفاً بالش>فیقو،وقد أضیف الیھ العصیان )الناصح(فقد جاء لفظ  
، م>>ھواف>>ي ال>>زمن الماض>>ي  ود) النص>>ح(الوص>>ف  تعل>>ى ثب>>و ی>>دلّ ، )الناص>>ح(اس>>م الفاع>>ل  نَّ إف>

  .)٧(على وقوع الفعل في الزمن الماضي ال على ثبوتھ ودوامھ الذي یدلّ  بخالف الفعل الماضي
ر الناص>ح ربم>ا یش>یر بفط>رة ھنا بمعنى الذي یصدق فكره ویمحض رأیھ وغی>) الناصح(فداللة  

استش>ھد اإلم>ام و       ،)٨(للق>وم ة لإلمام  جلبت الندام>ةَ فمعصیة الرعیّ  ،فیوقع في المضرة،الرأي
  ]طویلمن [       :                )٩(ةمّ صّ الصیحة بقول درید بن بھذه النّ 

  إِالّ ُضحى الغدِ  النُّْصحَ فَلَْم تَْستَبِینوا     لوى    أَمْرتُُكم أَْمِري بِمنَعرِج الّ 
  ).٢٢٣، ١٧٦، ١٦١(/اللة وردت في خومثل ھذه الد

                                           
 .٢/٦١٦: )نصح(لسان العرب  )١(
 .٢٠٣:التعریفات  )٢(
 .١٢٣٠:المعجم المفھرس أللفاظ نھج البالغة : ینظر  )٣(
 .١٩١: ١٠٥/خ:نھج البالغة  )٤(
 .٣/٢٩) :البحراني(وشرح ، ٧/١٧٠):ابن أبي الحدید(رح نھج البالغة ش: ینظر )٥(
 .٧٨:  ٣٥/خ:نھج البالغة  )٦(
 .٥٣،معاني األبنیة :ینظر )٧(
نك>ار الظل>م ف>ي ض>وء الكت>اب إ و ،٤/٧٢: ومنھ>اج البراع>ة، ٢/٨٥): البحران>ي(شرح نھ>ج البالغ>ة : ظر ین )٨(

نَّة  .١٧٣:یامحمد ابراھیم احمد سیف ،رسالة ماجستیر،كلیة الدراسات العل:والسُّ
 .٦١:عمر عبد الرسول :دیوان درید بن الّصمة ،تحقیق )٩(
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 أل، عة إىل املنتصحفإيصال املنلھذه اللفظة جاءت لتدل على  الداللة الثالثة
َّ
صـانها عـن ه ن

عب$اَد : (()∆(،قول$ھ)١(يف املهالكع وصون النفس من الوقو،العقاب وأوجب هلا الثواب 
  . )٢())أغّشھُم لنفسھ أعصاھم لَربِّھ وإنَّ ،الناس لنفِسھ أطَوَعھُْم لربّھ  أنَصحَ وإنَّ ،هللا 

بمع>>>اٍن م>>>ن األلف>>>اظ القلیل>>>ة وع>>>دداً ، ف>>>ي ھ>>>ذا ال>>>نص الجم>>>ل القص>>>یرة) ∆(مل اإلم>>>ام عاس>>>تإذ  
وب>>ین ، )ھمأغّش>>×انص>>ح(نج>>د التقاب>>ل ب>>ین ص>>یغ التفض>>یل الت>>ي اس>>تعملھا وذل>>ك ب>>ین و،كثی>>رة

لى الدالل>ة المبتغ>اة إبك واإلیحاء للوصول بمنتھى السّ  ما جاءوھذا التقابل إنّ ،)أعصاھم×أطوعھم(
  .لھذه المعاني 

 نَّ أدالل>ة عل>ى وص>ف یص>اغ  لل(وھ>و ، )فع>لأ(یل ض>التف اس>م عل>ى زن>ة) نصحأ(وقد جاء اللفظ 
ومث>>ل ھ>>ذه الدالل>>ة وردت ف>>ي ، )٣()خ>>ر فیھ>>ا ح>>دھما عل>>ى اآلأ  زادوش>>یئین اش>>تركا ف>>ي ص>>فة 

  .) ١٠٩، ٦٤(/خ

ــةت دلَّ>>و  ــة الرابع ــهلھ>>ذه اللفظ>>ة عل>>ى  الدالل ــالص ل ــة اهللا واإلخ ــن ،طاع ــاد ع واالبتع
هللاَ ُوفَِّق، َوَم$ِن اْستَْنَصَح أَیَُّھا النَّاُس، إِنَّھُ َمِن ((: )٤(فيه النجاة واإلرشاد إىل ما،املفاسد

تح>ري (: بمعن>ى ،ف>ي الق>رآن الك>ریم) النص>ح(مف>ردة  وق>د وردت، )٥())َخَذ قَْولَھُ َدلِیالً ھُِديَ اتَّ 

z  y   }  |    {:قول>>ھ تع>>الى ف>>ي كم>>ا، )٦( )و ق>>وٍل فی>>ھ ص>>الح ص>>احبھأفع>>ٍل 

 ینَ ال>>>>>دّ  نَّ إِ :(( الح>>>>>دیث الش>>>>>ریفوف>>>>>ي ، )٧(}  {  ~  �  ¡    ¢  £

  .)٨())ھممین وعامتِ لة المسمَّ ئِ . ولرسولھ ولكتابھ وأل صیحةالنَّ 
  

  

والتمسـك باحلمايـة و  إزالـة اإلثـم(ـفاظ العدل املخصوصـة بـداللة أل: ثانياً 
  .)التعويض
  التوبة  -١

 رج>ع عن>ھ  أي، كلمة واحدة تدّل على الرج>وع ویق>ال ت>اَب م>ن ذنب>ھ،التاء والواو والباء: توب((
 .)٩())الّتوبة:ُب والتَّوْ ،فھو تاِئبٌ ،یتقرب الى هللا توبًة ومتاباً 

                                           
 .٦/٣٥٥: )ابن أبي الحدید(نھج البالغة رح ش: ینظر  )١(
 .١٤٠ - ١٣٩: ٧٦/ خ:نھج البالغة  )٢(
 .٣٨٤:أبنیة الصرف في كتاب سیبویھ  )٣(
 .٩/١٠٦: )ابن أبي الحدید(نھج البالغة :  ینظر )٤(
 .٢٥٧:  ١٤٧/خ: نھج البالغة )٥(
  .٩/٧:روح المعاني )٦(
  .٧٩: من اآلیة:األعراف سورة  )٧(
 .٥/٦٣: النھایة في غریب الحدیث  )٨(
 .١/٣٥٧: )توب(معجم مقاییس اللغة  )٩(
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ً  )...(جمُع توب>ةٍ :التَّْوبُ (  :وفي اللسان َب ورج>َع ع>ن أن>ا: وت>اب ال>ى هللا یت>وب توب>اً وتوب>ًة ومتاب>ا
  .)١()المعصیِة إلى الطاعة

  ]من الطویل[                                     :   )٢(وفي الشعر العربي،قال قیس بن ذریح

  وتِْلَك لََعْمِري تَْوبَةٌ ال أَتُوبُھا   ْد قَاَل تُْب فََعَصْیتُھُ   وَكم قائٍِل قَ 
  . )٣() الفریضُة والتوبةُ : العدل (وذكر أھل اللغة أنَّ 

  وھذا مقید ، والعفوبمعنى التجاوز :األولى:)٤(دالالت التوبة في ثالث القرآن الكریم حدّ و

وھ>>ذا مقی>>د ب>>ـ ،بمعن>>ى الرج>>وع واإلناب>>ة:والثانی>>ة، )٥(]  s  rt[:قول>>ھ تع>>الىنح>>و ،)عل>>ى(ب>>ـ

وھذا غیر مقی>د ،ى الزلّةبمعنى الندامة عل:والثالثة،)٦(]    K  N  M   L[:كما في قولھ تعالى،)إلى(

  .)٧(]  §  ¨  ©  ª[:كما في قولھ تعالى،)على(أو بـ )الى(بـ

الرج>ُل :هللاُ جل جاللھ،ألّن>ھ یت>وب عل>ى عب>اده،والّتّوابُ :التَّّواب:(ویعّد ھذا اللفظ من األضداد،یقال
  .)٨() الذي یتوب من ذنوبھ

ً ) التوب@ة(وردت لفظة  اس>تعمال اإلم>ام  وك>ان،)٩(ف@ي خط@ب نھ@ج البالغ@ة ف@ي اح@د عش@ر موض@عا

بداللة االعرتاف فقد استعملھا ، الكریم ت علیھ في القرآندلّ  فیما مماثالً  ھذه اللفظة في داللة)∆(
فَطُ$وبَى  ((:)∆(قولRھ ،في سیاق كالمھ وھو یعظ الناس باخلطيئة والندامة على عمل اإلثم

$الََمةِ لِِذي قَْلب َسلِیم، أَطَ$اَع َم$ْن یَْھِدی$ِھ، َوتََجنَّ$َب َم$ْن یُْرِدی$ِھ،   ))...((َوأََص$اَب َس$بِیَل السَّ
فَقَْد  أُقِیَم َعلَى الطَِّریِق، َوھُ$ِدَي  ،)١٠(، َوأََماطَ اْلَحْوبَةَ التَّْوبَةَ َواْستَْفتََح   َوتُْقطََع  أَْسبَابُھُ،

  .)١١()) نَْھَج السَّبِیلِ 
وتنحیتھ>ا ع>ن ل>وح ،الخطیئ>ة ف>ي ھ>ذا الس>یاق لت>دّل عل>ى إزال>ة االث>م و) التوب>ة(فقد ج>اءت لفظ>ة 

والبص>>یرة الناف>>ذة م>>ن   والفك>>ر الس>>دید  فص>>احب القل>>ب الس>>لیم ،بممح>>اة اس>>تغفاره وتوبت>>ھ ال>>نفس
ذل>ك قب>ل أْن إل>ى وس>ارع ، ي یدعو الى سبیل الرشاد والھدای>ةفأطاع الذ ،وتدبر حالھ راجع أمره

ف>>دخل ب>>اب ،ینف>>ع الن>>دم وحینئ>>ذ ال، درك>>ھ المنای>>ا وھ>>و عل>>ى كف>>ره وش>>ركھتغل>>ق أب>>واب الھ>>دى وت
  .)١٢(وطاعتھوھي الرجوع إلى هللا ،التوبة

                                           
 . ١/٢٣٣: )توب(لسان العرب )١(
 .٦٠: عبد الرحمن المصطاوي :وشرحھ اعتنى بھ،دیوان قیس بن ذریح )٢(
 . ٥/١٧٦٠: )عدل(الصحاح:ینظرو، ٢/٣٩ :)عدل(العین)٣(
 . ٢٠٨:والتعریفات  ، ٢/٣٠٨:)توب(بصائر ذوي التمیز : ینظر  )٤(
 .١٥:من اآلیة : التوبة سورة  )٥(
 .١٥: من اآلیة : األحقاف سورة  )٦(
 .١٦٠:من اآلیة : البقرة سورة  )٧(
 .١١٣:المعجم المفصل في األضداد:وینظر ،٩٣:كتاب األضداد لقطرب )٨(
 .٣٣٧:المعجم المفھرس أللفاظ نھج البالغة : ینظر  )٩(
 .١/٣٣٧: )حوب(لسان العرب : ینظر، اإلثم ما ارتكب من  :الحوبة  )١٠(
 .٤١٧:  ٢١٤/خ: نھج البالغة )١١(
 .٤/٣٥: )البحراني(وشرح ،  ١١/٨٣): ابن أبي الحدید(رح نھج البالغة ش: ینظر  )١٢(
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طاع>ة  یری>د ، )١())ال طاع>ة لمخل>وق ف>ي معص>یة الخ>الق (( وجاء في الحدیث النبوي الش>ریف 
الطاع>ة ال تس>لم  وقی>ل معن>اه أنَّ ، كالقت>ل والقط>ع أو نح>وه،ھ معص>یةوالة األمر إذا أمروا بما فی>

 )٢(المعاص>يوإّنما تصح وتخلص مع اجتن>اب ، وبة بالمعصیة شلصاحبھا وال تخلص إذا كانت م
.  

ودّل ،إل>ى هللا بباب الرحمة والرج>وع ) ةالتوب(فقد شبھ اإلمام ،) واستفتح التوبة) (∆(في قولھ و 
عل>>ى الطل>>ب ، )الھم>>زة والس>>ین والت>>اء(وھ>>و فع>>ل ثالث>>ي مزی>>د بثالث>>ة أح>>رف ) اس>>تفتح(الفع>>ل 

د طلب من الذنب قوھذا یعني أنَّ العاصي ومقترف ،)استغفر أي طلب الغفران( ،كـ)٣(والمطاوعة
  .باب التوبة أْن یفتح لھ لیكون بعد ذلك على استقامة

الن>>اس ف>>ي  ح>>ثّ عل>>ى ) ∆(ومث>>ل ھ>>ذه الدالل>>ة وردت ف>>ي خطب>>ة أخ>>رى لإلم>>ام ف>>ي س>>یاق كالم>>ھ
$ُحُف َمْنُش$وَرةٌ، ((:قول>ھ عمل الخیر المسارعة الى فَ$اْعَملُوا َوأَْن$تُْم فِ$ي نَفَ$ِس اْلبَقَ$اِء، َوالصُّ

فق>د ، )٤( ))یُ$ْدَعى، َواْلُمِس$يُء یُْرَج$ى، قَْب$َل أَْن یَْخُم$َد الَعَم$لُ  َمْبُس$وطَةٌ، َواْلُم$ْدبِر التَّْوبَةُ وَ 
لب>>اب التوب>>ة لك>>ل م>>ن رج>>ع عم>>ا  أس>>ند اإلم>>ام الَبْس>>َط إل>>ى التوب>>ة ،كنای>>ة ع>>ن االتس>>اع الكبی>>ر

 ]  ×Ö  Õ         Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð[:قول>>>>>>ھ تع>>>>>>الى،،ولذلك فّس>>>>>>ر الزمش>>>>>>خريس>>>>>>لف
  .)٦(فرجع علیھ بالرحمة والقبول:أي،)٥(

وھ>و واج>ب عل>ى الف>ور ،ن األفعال المذمومة إلى الممدوحةالرجوع ع:ذلك أنَّ التوبة في الشرع 

  Ò  Ñ  Ð  Ï    Î   Í[:فلقول>>ھ تع>>الى، ا الوج>>وبأّم>>، عن>>د عام>>ة العلم>>اء
   .)٨(وأن ال یبقى على عملھ أثر من المعصیة سراً وجھراً ،)٧(]
موحی>ة والمعب>رة بانتق>اء األلف>اظ ال،األسلوب الم>ؤثر،في ھذه الداللة  استعمل) ∆(نجد أّن اإلمام و

، ط>وبى ( نحو،إلى خالقھ وبالرجوع، دم ضیاعھا بمراجعة اإلنسان لنفسھوععن اغتنام الفرصة 
وفیھا اسلوب الترغی>ب للمس>لم أْن یس>لك ، تدّل على النجاة والفوز  )سبیل السالمة، ھدایة ، سلیم 

  .الطریق المستقیمة 
وھ>ذه ت>دل ) إخم>اد العم>ل، المس>يء ، الم>دبر ،الص>حف منش>ورة (:في حین یقابلھا م>ن األلف>اظ  

، )∆(وق>>د وردت ھ>>ذه الدالل>>ة ف>>ي خط>>ب أخ>>رى لإلم>>ام ، الترھی>>ب والوعی>>د والخس>>ران عل>>ى
  ) .١٥٣، ١٤٣، ٨٣، ٦٤ ،٢٣، ١٦/( خ:ومنھا

  
  

                                           
: تحقی>ق ،)ھ>ـ ١١٠٤: ت ) (الح>ر الع>املي(محم>د ب>ن الحس>ن :وس>ائل الش>یعة ال>ى تحص>یل مس>ائل الش>ریعة )١(

 .١٦/١٥٤:التراث الحیاء)Γ(آل البیت مؤسسة 
 .٨/٢٤٣: )طوع(لسان العرب :  ینظر )٢(
 .٣/٢٦٩: ھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع : ینظر  )٣(
 .٤٥٢: ٢٣٧/خ:نھج البالغة )٤(
 .٣٧:من اآلیة:البقرةسورة  )٥(
 .١/١٥٧الكشاف، : ینظر  )٦(
 .٣١: من اآلیة:النورسورة  )٧(
 .٣٨:والكلیات ، ٦٣:التعریفات :ینظر  )٨(
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  :الفدية  -٢
ی>ـُجَعل ش>يٌء مك>اَن أن : ف>األُولى ، المعت>ل كلمت>ان متباینت>ان ج>دا الفاء والدال والحرف: فدي (( 

>َك تحمی>ھ بنفس>ك أو ،فدیُت>ھ أفِدی>ھ: ف>األولى قول>ك ،واألخ>رى ش>يُء م>ن الطع>ام،شيٍء ِحمى ل>ھ كأنَّ
ض عن>ھبشيء  یق>ال ھ>و ِف>داك ،وإذا فتح>ت قص>رت،إذا َكَس>ْرَت م>ددت ،ھ>و ِف>داؤك:یقول>ون. یع>وِّ

(()١( . 
  ]من البسیط[            :            )٢(قال النابغة الذبیاني في الممدود وھو مكسور الفاء

  ُر ِمْن ماٍل وِمْن َولَدِ وما أُثـمِّ          فِداٌء لَك األقواُم كلّھَُم  مھالً 
ق>ي الن>اس بعَض>ُھْم ب>بعض،وانزوى عنھ إذا تحاماه،تفادى من الّشيء:(ویقال >ھ ،والتف>ادي أن یتَّ كأنَّ

  .)٣()یـجعُل صاِحبھ فداَء نفسھ
  ]من الطویل[                                              :            )٤(قال ذو الرمة  

یَن من لیٍث علیھ مھابةٌ       تفادى األُسوُد الُغلُب ِمنھ تفادیا   ُمَرمِّ
م>>ن  واألص>>ل فیھ>>ا ش>>راُء األس>>یر .والف>>داُء أْن تش>>تریھ، ُذ َرُج>>الً أْن ت>>دفَع َرُج>>الً وتأخ>>: والمف>>اداةُ 

یق>ال ((: الف>داُء وف>ي اللس>ان : والفدیةُ ، )٥(]  ?  @  B  A   [:قال تعالى،العدو

وَفدیُت>>ُھ ،أبي وأم>>يب>> ویقول>>ون َفَدْیُت>>ُھ ،ھك>>ذا تق>>وُل الع>>رب:ق>>ال،س>>ارىفادی>>ُت األس>>یَر وفادی>>ُت األ
وكان أخي ،فادیُتھُ : أسیراً مملوكاً قلتوإذا كاَن ،َیُكْن أسیراً كأنَّھ اشتریُتُھ وَخلَّْصُتُھ بھ إذا لَْم ،بـِمالي

  .)٧(َتحاماه: َتفادى منھ: وِمَن المجاز،)٦())أسیراً ففادیُتھ

التي  )الفدية(للداللة على ، )٨(وردت ھذه اللفظة في خطب نھج البالغة في أربع@ة مواض@ع 
ھ>>ل أو،وذل>>ك ف>>ي س>>یاق كالم>>ھ ع>>ن العص>>یان .،تــدفع لتخلــيص األســري مــن أســره

$$$ا أَْھ$$$ُل اْلَمْعِص$$$یَِة فَ$$$أَْنزَ ((: )∆(قول>>>ھ،المعص>>>یة ْی$$$ِدَي إِلَ$$$ى لَھُْم  َش$$$رَّ َدار، َوَغ$$$لَّ األَوأَمَّ
هُ، َوبَاب قَْد  أُْطبَِق َعلَى ... ْعنَاِق،األ  )٩( أَْھلِِھ، فِي نَار لََھا  َكلَبٌ فِي َعَذاب قَِد  اْشتَدَّ َحرُّ

أَِس$یُرَھا، َوالَ  یُفَ$اَدىَھائٌِل، الَ یَْظَع$ُن ُمقِیُمَھ$ا، َوالَ  ، َولََھٌب َساِطٌع، َوقَِصیفٌ  )١٠(َولََجبٌ 
اِر فَتَْفنَى، َوالَ أََجَل لِْلقَْوِم فَیُْقَضى )١١( .تُْفَصُم ُكبُولَُھا    .)١٢()) الَ ُمدَّةَ لِلدَّ

                                           
 .٤/٤٨٣: )فدي(معجم مقاییس اللغة  )١(
 .٢٦: الدیوان  )٢(
 .١٥/١٤٩: )فدي(لسان العرب  )٣(
 .٢٩٠: الدیوان )٤(
  .٨٥: من اآلیة : البقرة سورة  )٥(
والنھایة ، ١٦/٢٥: المخصص: وینظر،  ٦/٢٤٥٣: )فدي(الصحاح   :،وینظر١٥/١٥٠: )فدي(لسان العرب )٦(

  .    ،٣/٤٢١ :في غریب الحدیث
 .٢/١٢ ،أساس البالغة :ینظر  )٧(
 .٩٩٥، المعجم المفھرس أللفاظ نھج البالغة : ینظر  )٨(
 .١/٦٩٤، )كلب(لسان العرب : ینظر، ھیجانال:  بُ لَ كَ لا )٩(
 .١/٧٢٩: )لجب(لسان العرب:ینظر، الصوت المرتفع:اللجب  )١٠(
 .١/٦٩٦ :)كبل(لسان العرب: ینظر، القید: لبع كجم: كبول  )١١(
 .٢٠٣:  ١٠٩/ خ: نھج البالغة  )١٢(
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ولك>>نھم ، وأحاط>>ت بھ>>م م>>ن ُك>>لُّ جان>>بار والعاص>>ین ال>>ذین أس>>رتھم الن>>ار ف>>ح>>ال الكال>>َنصُّ یب>>ّین 
الً أو أسیراً مسلماً ویأخذ ما،ذلك أّن الفداء ھو أْن یترك األسیر الكافر ،یختلفون عن أسارى الدنیا

أّم>ا ، )١(وھذا یعني أنَّ الفداء ھو البدل الذي یتخلص بھ المكلف ع>ن مك>روٍه توج>ھ إلی>ھ،في مقابلھ

Z  Y  X  W  ]   \  [  [:ق>>ال تع>>الى ، )٢(أس>>ارى الن>>ار ف>>ال ف>>داَء لھ>>م

   c  b  a  `  _  ^[)وقول>>ھ تع>>الى،)٣:];  :  أي : )٤( ]  9

  .)٥(لھ وخلصناه بھ من الّذبح  جعلنا الذبَح فداءً 
فدیتھ بماٍل : ویقال ،أو نفسٍ  والفدیة تحافظ على اإلنسان من النائبة بما ُیْبَذُل عنھ من ماٍل أو أنعامٍ 

  .)٦(وفدیتھ بنفسي وفادیتھ
ْنیَا ((: )∆(قول>ھ ،جاءت ھذه الداللة في خطب أخرى في النھج في وصف المتقین  أََراَدْتھُ$ُم اْل$دُّ

َء ھن>>ا ج>>اء معنوی>>اً ول>>یس الف>>دا ولك>>ن،)٧()) أُْنفَُس$$ھُْم ِمْنَھ$$ا فَفَ$$َدْواَولَ$$ْم یُِری$$ُدوَھا، َوأََس$$َرْتھُْم 
 ً وعاشوا أحراراً ال س>لطان عل>یھم ،نھا بالصبر على الملذات والشھواتبما حّرروا أنفسھم م،حسیا

)٨(.  

أّن الِفداء ما یجعل بدل الش>يء لین>زل :ذھب أبو ھالل العسكري إلى أّن الفرق بین الَعدل والِفداءو
الف>>داء ِم>>ثالً لم>>ا عل>>ى حال>>ھ الت>>ي ك>>ان علیھا،س>>واء ك>>ان مثل>>ھ أو أنق>>ص منھ،والع>>دل م>>ا ك>>ان م>>ن 

  Í  Ì  Ë[              :وق>ال تع>الى ،)١٠( ]  l  k  j  i :[،ومن>ھ قول>ھ تع>الى)٩(ُیفدى

Î[ )١٢(،أي مثلھ)١١(.   

  

                                           
 .١٣٩:التعریفات  )١(
 .٧/٢٩٧: ومنھاج البراعة، ٣/٧٠): البحراني(وشرح ، ٧/٢١١):ابن أبي الحدید(نھج البالغة شرح :ینظر  )٢(
 .٨-٧: من اآلیة : الزلزلة سورة  )٣(
 .١٠٧: صافاتالسورة  )٤(
 .١٥/١٥٠: )فدي(لسان العرب : ینظر  )٥(
 .١٣٩:التعریفات  )٦(
 .٣٨٨:  ١٩٣/ خ:نھج البالغة  )٧(
 .٤/٢٥٦، في ظالل نھج البالغة: ینظر  )٨(
 .٢٩٨: الفروق اللغویة: ینظر  )٩(
 .١٢٣:من اآلیة:البقرةسورة  )١٠(
 . ٩٥: من اآلیة:المائدةسورة  )١١(
 :تحقیق  ،)ھـ ٧٧٤:ت( الدمشقيل بن عمر بن كثیر القرشي الفداء اسماعی أبو: تفسیر القرآن العظیم:ینظر )١٢(

 .٢/٩٨: دار طیبة للنشر والتوزیع
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  الفصل الثالث
  )االمسيةوالفعليةن اتالصيغ(داللة ألفاظ الظلم

ة مبشتقات مادة 
ّ
  وتصريفاتها)م.ل.ظ(املختص

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  املبحث األول    
   املصدر واسم الفاعل تادالل    

م(داللة املصدر: أوالً 
ْ
ل
ُّ
 (املشتق من الفعل الثالثي ارد)الظ

َ
م
َ
ل
َ
 ):ظ
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) م.ل.ظ(الفعل من مادة  نلحظ أنَّ أغلبھا تذكر أنَّ ،بیةفي المعاجم العر )م.ل.ظ( مادة  فیما یخصُّ 
ً ظَ  -َیظلVُِم  -َظلVََم (:بمعنى.)١()عالً أو فُ َفْعالً   ِعلْ َیفْ  َفَعلَ (ھو على زنة  ً أ،ْلمVا مVادة  نَّ إ :يأ،)٢()و ُظْلمVا

  .)٣(الثالثي المجردبواب الفعل أوھو الباب الثاني من ،)َب َیضِربْ َضرَ (ھي من باب ،)م.ل.ظ(
َفَعVVَل (ومVVن بVVاب ) َفَعVVَل َیفُعVVلْ ( زنVVةعلVVى  متعVVدٍّ  عVVلٍ فِ  یكVVون مصVVدراً لكVVلِ :َفْعVVل(:وذكVVر سVVیبویھ أنّ 

مصVدٌر  لظَّْل$مُ ا: (  وفVي اللسVان).َظْلVم:(بذلك یكون مصدر َظلVََم و،)٤())لْ عَ ِعَل َیفْ فَ (ومن باب )ِعلفْ یَ 
  .)٥()االسم یقوم مقام المصدر :ْلمُ الظُّ و،حقیقيُّ 

  .)٦(بصیغة المصدر عشرین مرة،في القرآن الكریم،)م.ل.ظ(وردت مادة  

 حیVVث جVVاءت ھVVذه اللفظVVة علVVى صVVیغة،)٧(] D  C    B  A[:ومنVVھ قولVVھ تعVVالى 

  ) . مرفوع ومنون(،واإلضافة) ال(من  دوھو مجر المصدر
فVي  )٨(عش>رة م>رة رب>عَ أبص>یغة المص>در ،)م.ل.ظ(البالغة فقد وردت مادة وأّما في خطب نھج 

  :للداللة على،)َظلَمَ (ن الفعل الثالثي المجرد وجمیعھ مشتق م،خمس خطب

ـــة: أوالً  ـــالطني والرعي ـــام والس ـــمِ احلك
ْ
ل
ُ
 ظُ ِعVVVوھVVVو یَ ) ∆(وذلVVVك فVVVي سVVVیاق كالمVVVھ ،ظ

 ظُْل###مَ واص###بحُت أخ###اُف ،ُرعاتِھ###ا ظُْل###مَ ولق###د أص###بحْت األَُم###ُم تخ###اُف ((:قولVVVھ،صVVVحابھأ
اً وَجْھ#راً وَدَع#ْوتُُكْم ِس#رّ ،واسمعتُُكْم فلَْم تَْس#َمعوا،فلم تَْنفِروا، ْرتُُكْم للجھادِ اْستَْنفَ .َرعیَّتي

  . )٩())ونصحُت لَُكْم فَلَْم تَْقبَلوا،فَلَْم تَْستَِجیبوا
النVVاس  فVVإنَّ ، ُحّكامھVVا:يأ،)راعVVي(جمVVع ،)ھVVا ولقVVد أصVVبحِت األمVVم تخVVاف ُظْلVVَم ُرعاتِ :()∆(فقولVVھ

بأن تظلمني في ) تيعیَّ رَ  مَ لْ أخاُف ظُ (عكس ذلك ) أصبحتُ (و،امالطین والحكّ السَّ  مِ لْ یخافون من ظُ 
سمعتكم أو،واْسَتْنَفرُتُكْم للجھاد فلم تنفروا(، ھا لھمجُ نھَ أة التي یر على الخطّ وعدم السّ ،طاعةاإلعدم 

 ھVل الشVام أطلْبُت منكم النفیVر والسVیر لجھVاد :أي)اً وجھراً فلم تستجیبوا ودعوتكم سرّ ،فلم تسمعوا
وھVذا ،كالVذي ال یسVمعكم ما أطعVتم لكنّ ،ذا لم تحاربوا ھؤالءإولم تسمعوا سوء العاقبة ،فلم تسیروا

¢  £  ¤      ¥  ¦  §  ¨  ©  ª  »    [:قولVVھ تعVVالى علVVى لسVVان نVVوح مسVVتوحى مVVن 

علVى ا نصحي ولم تسیروا فلم تقبلو فیما ینفعكم ) لَُكْم فلم تقبلوا ونصحُت ( ،)١٠(]¬  ®   ¯

                                           
ولسVVان ،٣/٤٦٨ :)ظلVVم(ومعجVVم مقVVاییس اللغVVة  ،٥/١٩٧٧):ظلVVم(والصVVحاح ، ٨/١٦٢: )ظلVVم(العVVین :ینظVVر  )١(

 . ١٢/٣٧٣) :ظلم(العرب
 . ١٢/٣٧٣:)ظلم(لسان العرب:وینظر ،٣٣/٣٤):ظلم(تاج العروس  )٢(
 . ٤١،المھذب في علم التصریف :ینظر )٣(
 . ٤/٥:كتاب سیبویھ )٤(
 . ١٢/٣٧٦: )ظلم(لسان العرب )٥(
 . ٧٢٩-٧٢٨،معجم ألفاظ القرآن الكریم:ینظر )٦(
 . ١٣:من اآلیة:لقمانسورة  )٧(
 . ٨٥٠، معجم المفھرس أللفاظ نھج البالغةال: ینظر  )٨(
 . ١٧٦:  ٩٧/خ:نھج البالغة  )٩(
 . ٦-٥: نوحسورة  )١٠(
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¢  £       [: قال تعالى علVى لسVان نVوح لقومVھ )١(ناصحاً للناس كاألنبیاء) ∆(كان ،وفق منھجي

©  ¨  §  ¦     ¥  ¤  [)٢(.  

 ةمضVافھVي فیھمVا و،)ال(مجرد من ال المصدر صیغةب مرتین في النص) ُظْلم( ةلفظ وقد وردت 
 ھVذا الصVوبَ  لVَزمْ إ:والعVرب تقVول،القصدالمیُل عن :مَ لْ الظُّ ( :إلى أنَّ وقد أشار اللغویون  .ةمنصوب
  . )٣())عنھ  تظلِْم عنھ أي ال َتُجر وال

عVن طVاعتي  مVیلھم وخVروجھم:أي )وأصبحُت أخاُف ُظْلVَم َرِعیّتVي (:أراَد بقولھ) ∆(وكأّن اإلمام 
بتكVرار اسVلوب ،مام یؤكد على میلھم وعVدم طVاعتھمولذلك نجد أّن اإل .ومنھجي الذي رسمتھ لھم

فلVم (،)فلVم تسVتجیبوا(،)فلVم تسVمعوا(، )فلVم تنفVروا():∆(في قولVھ ،)لم والفعل المضارع(  ـالنفي ب
  ).تقبلوا
ویبدو أّن أھمیة المفVاھیم التVي )أخاُف ُظْلَم رعّیتي ( :وبین)تخاُف ُظلَم رعاِتھا :(قابل بیننجد التو

لَْت  ،ت التعبیVر عVن ذلVكغَ لى اآلخرین ھي التي سوَّ إنقلھا )∆( مامُ اإل أرادَ  بھVذه المقابلVة التVي شVكَّ
   .تتضمن داللتھا التغّیر والحدوث) ةفعلیّ (بمجموعھا بنیة تركیبیة 

 الداللة على ادخار : ثانياً 
ُ
ـما يسـتكره مـن ظ
ْ
وذلVك فVي سVیاق كالمVھ ،مٍ ليـوم القيامـةل

وآج###ِل وخاَم###ِة ،ف###ا[ هللاَ ف###ي عاِج###ل البغ###ي(( :فVVVي تحVVVذیر النVVVاس ووعظھVVVم قولVVVھ،)∆(
  .)٤())ومكیَدتُھ الُكْبرى، فإنَّھا مصیدةُ إبلیس العظمى،وسوء عاقبَِة الِكْبِر ،الظّْلمِ 

ة والعVدول عVن الحVّق وھو الُظْلم والعلّو واالستطال) البغي(أراد اإلمام التحذیر من االقتراب من  
مVن ومVا یVدخر یVوم القیامVة ،التحVذیر عّمVا یكVون فVي اآلِجVل،)الُظْلVمِ  وخامVةِ  جلِ آ(و، وتجاوز الحدّ 

  .)٥(والیستطیبھا ، شیاءیستكره اإلنسان من األ ما:ةُ والوخومَ  خامةُ والوَ ،ملْ وخیم الظُّ 
ً على صیغة المصدر معّرف،)ملْ الظُّ (وقد وردت لفظة    .           اً مجرور من اإلضافة اً ومجرد) ال( ـب ا

والتقابل الVذي ،الجمل القصیرة كعادتھ یستعمل) ∆(نجد أّن اإلمام ، ومن خالل التمّعن في الّنص 
لى الظلم من أثٍر كبیٍر في الداللة النفسیة إ  ) الوخامة(وما إلضافة لفظة ) آجل×عاجل(تركھ بین 

  ثقVیالً   أمVراً ،ان فVي دنیVاه ویVّدخره لیVوم اآلخVرةم الذي یرتكبھ اإلنسلْ فقد جعلت من الظُّ ،ةیحائیّ واإل
ً ور   :وفي اللسان،دیئاً ومستكرھا

الینجVVVُع :ٌة َمVVVُة و موِخ◌ِ یَمVVVأرٌض وخِ و)...(أي ثقیVVVٌل رديءٌ ،لعاقبVVVةھVVVذا األمVVVُر وخVVVیُم ا:یقVVVاُل (  
  . )٦()َكألُھا
 إذا تقّرى المبدع طاقات اللغة فتبدو األسالیب بتVآلف األلفVاظو(:ول الدكتور صباح عباس عنوزیق

ذا َسVلَِم المعنVى واختVّل إفV،بنVاٌء وجVوھره المعنVى نَّ اللفVظَ أل.)٧()في سیاقات وأبنیة مقصVودة لVذاتھا
البلغVاء فVي نصوصVھم بمقتضVى  ومVن ھنVا اھVّتم،)٨(كVان نقصVاً للVنص وُھجنVًة علیVھ ،بعُض اللفVظ

                                           
 . ١٠/٥٩٤: وبھج الصباغة، ١١٥-٢/١١٤ :وتوضیح نھج البالغة ،٧/١٠٢: منھاج البراعة:ینظر  )١(
 . ٣٤: من اآلیة:ھودسورة  )٢(
 . ١٢/٣٧٣: )ظلم(لسان العرب  )٣(
 . ٣٧٠:  ١٩٢/ خ :نھج البالغة  )٤(
 .١١/٣٠٢: منھاج البراعة،و ٤/٢٠٢١: الدیباج الوضي :ینظر  )٥(
 . ١٢/٦٣١) : وخم(لسان العرب  )٦(
 . ٩: عنوز عباسصباح . د:البیانیةلشعري إلى أنماط الصورة النص األدبي من التكوین ا )٧(
 . ١/١٢٤، أدبھ ونقدهفي محاسن الشعر  والعمدة :ینظر  )٨(
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بوصVف الكVالم ملفوظVاً موحیVاً موّجھVاً ،اسبة بین القول والقائل والمتلقيالذي ھو تأكید المن،الحال
  .)١(لى المخاطبإ

   :)٢() ∆(بو طالب أقال ،ه اللفظة في استعمال شعراء العربوقد وردت ھذ
    ]من الوافر[                                                                               

  )٣(قوقِِھم َكألٌ وخیمٌ عُ  بُّ َوغِ       لَظُْلُم َعشیرٍة ظَلَُموا وَعقّوا   
  

وذلك في سیاق ،البشروحقوق ،واقرتاف صغائر الذنوب ،باهللا  الداللة على الشرك: ثالثاً 

ال   فَظْل###مٌ :ثالث###ة الظُّْل###مَ أال وإّن (( :قسVVVام قولVVVھأثالثVVVة  علVVVىم ْلVVVفVVVي تقسVVVیم الظُّ ) ∆(كالمVVVھ 
ق#ال   ،ال#ذي ال یُْغفَ#ُر فالش#رُك ب#ا[ الظُّْل#مُ فأّما .مغفوٌر الیُطلب ظُْلمٌ و،الیُتَرك ظُْلمٌ و،یُْغفَر

العب##ِد نَْفَس##ھُ ِعْن##َد  فَظُْل##مُ ال##ذي یُْغفَ##ُر  الظُّل##مُ أّم##ا و،)٤(] إن ا اليغفــر أن يشــركَ بــه[:هللا تع##الى

ً  فَظُْلمُ الذي الیُْترُك  الظُّْلمأّما و،)٥(بَْعِض الَھناتِ    .)٦())الِعباِد بعِضِھْم بعضا

VVام م اإلقّسVVا ظُ ) ∆(مVVام أولھVVة أقسVVَم ثالثVVل نسVVاُن أْن یمVVوت اإل:يأ،وھVVو الشVVرُك بVVا+،ْلVVٌم الیغفVVرالظُّ
Vمّصراً علVى  النَّ ،بعVدم التوبVة  لغفVران بالشVرك مشVروطلVى أنَّ عVدم اإ) الخVوئي(وذھVب ،ركالشِّ

ة عنVد المعتزلVة علVى وجVھ وَبVة وإْن كVان الغفVران مVع التّ وَبVجمعVت علVى أّن هللا یغفVره بالتّ أاألّمة 
كمVVVVVا صVVVVVرح بVVVVVذلك صVVVVVاحب مجمVVVVVع ،نعVVVVVاموعنVVVVVدنا علVVVVVى وجVVVVVھ التفضVVVVVل واإل، الوجVVVVVوب

=  <         ?  [: قVVال تعVVالى ، مغفVVورة وھVVي صVVغائر الVVذنوبالھنVVات ال:وثانیھVVا.)٧(البیVVان

  K  J  I  H  G    F  E  D  C  B  A  @

S  R  Q  P   O  N  M  L[)ات) (∆(فالمراد بقولھ ، )٨Vض الھنVد بعVعن (

وثالثھا مایتعلق بحقوق البشVر بعضVھم علVى .ان منھ غفلة من دون قصد أو إصراروقوع العصی،
وإّنمVا أفVرد ھVذا القسVم لتمیVزه بكونVھ ،بل الُبّد مVن عقVاب فاعلVھ،كھ هللا ھمالً فإّن ذلك ال یتر،بعض

  .)٩(بعض متعلقاً بحقوق بني آدم بعضھم على 
م الفVرد ْلVومنھVا ظُ ،القVرآن الكVریم فVي عVدد مVن اآلیVات صVّوره، آدم بعضھم لVبعضبني وإّن ُظلَم 
التي یمارس فیھا اإلنسان ، بسبب حالة النعیم والترف والعیش الرغید : ألسباب مختلفة ،للجماعة

                                           
 أطروحVVةخلVVود رجVVاء ھVVادي الفیاض،):دراسVVة تفسVVیرّیة(الداللVVة اإلیحائّیVVة ألصVVول البیVVان القرآنVVي:ینظVVر  )١(

  . ١٣:،كلیة الفقھ،جامعة الكوفةهدكتورا
  . ٧٩ :)8عّم النبي (دیوان أبي طالب  )٢(
: والVVوخیم،أرٌض وخمVVة الینجVVع كلؤھVVا:الVVوخیم،العشVVب:الكVVأل، صVVیان وتVVرك الشVVفقةالع:العقVVوق،العاقبVVة:الغVVبّ )٣(

 . ٧٩، ھامش الدیوان:ینظر ،الوبيء
 . ٤٨: من اآلیة: النساءسورة  )٤(
لسVان العVرب  :ینظVر،صVغائر الVذنوب اوالمراد بھ،یرالشئ الیسیر والعمل الحق: نة جمع ھَ ،بفتح الھاء،الھنات )٥(
 . ١٥/٣٦٩:)ھنا(
 . ٣٢٠: ١٧٦/ خ:نھج البالغة )٦(
 . ٨٧-٣/٨٦، للطبرسي: ومجمع البیان ، ١٠/١٩٣:منھاج البراعة: ینظر  )٧(
 . ١٣٥: آل عمرانسورة  )٨(
 . ١٠/٣٤،)البحراني(شرح نھج البالغة :ینظر  )٩(
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كمVا ،أوجبھا هللا على المقتVدر المتVنعمویمتنع من أداء الزكاة التي ، أنواع اإلسراف والتبذیر كافة 

وبھVVذا یكVVون ،)١(]Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê    É  È[:فVVي قولVVھ تعVVالى

h  g  f  e   d  c  [  : قVال تعVالى .ھ حVّق فVي أموالVھلََم غیره الذي لالفرد قد ظَ 

i  [)قال تعالى،كتمان الشھادة:ومنھا،)٢:]»     Â  Á  À          ¿  ¾  ½  ¼

ÃÄ  É  È   Ç   Æ  Å [)رٌر ك،)٣VVھ ضVVھادة فیVVْتَم الشVVرد ألنَّ َكVVر للفVVاس وبیVVذي،الَنVVفال 

  .)٤(یكتمھا ھو أظلَُم الناس 
یر فیVھ الVى ُظْلVم الVذي یشV) ∆(وذلك في سVیاق كالمVھ ،إلمامل أخرى وردت ھذه الداللة في خطبة

بِ##ِھ ُس##وُء  ونَب##ا ظُْلُمھُ##مْ الّ َدَخلَ##ھُ إّم##َدٍر وال َوبَ##ٍر  وحتّ##ى الیبق##ى بی##تُ  ((:بنVVي أمّیVVة قولVVھ
  .)٥())مْ یھِ َرع

  
  

 :داللة اسم الفاعل : ثانياً 
VVذه المVVریم،)م.ل.ظ( ادة وردت ھVVرآن الكVVي القVVم ،فVVیغة اسVVلبصVVي م،الفاعVVین افVVة وثالثVVة وخمسVVئ

 ً !  "  #  $  [:ومنھVVا قولVVھ تعVVالى،الالت متنوعVVةوبأنمVVاط مختلفVVة ود،)٦(موضVVعا

%  [)٧( .  

المشVتق مVن الفعVل الثالثVي  بصVیغة اسVم الفاعVل) م.ل.ظ(وردت مVادة فقVد  خط>ب ال>نھج أّما فVي
 :للداللة على ما یأتي ،)٨(في تسع خطب،عشر مرات )َظلَمَ (المجرد 

ــاس: أوالً 
ّ
ــم الن ــذي ظل ــى اجلــائر ال ــة عل وھVVو یعVVُظ ،)∆(وذلVVك فVVي سVVیاق كالمVVھ ،الدالل

عل#ى مج#از  وھ#و لَ#ھُ بالمْرص#ادِ ، هُ فَلَ#ْن یف#وَت أخ#ذُ  الظّ#الِمَ ْمھ#َل َولَ#ئِْن أَ (( :قولVھ،صحابھأ
  .)٩()) وبموضِع الشَّجا من مساِغ ریقِھِ ، ھِ طریق

                                           
 . ١١٦: من اآلیة:ھودسورة  )١(
  . ٢٥ – ٢٤: المعارج سورة  )٢(
 . ١٤٠: من اآلیة:البقرةسورة  )٣(
رسVالة ، وداد عبVد الحسVین عمVران الحسVیني ،)دراسVة لغویVة(ألفاظ الظلم والعVدل فVي القVرآن الكVریم :ینظر  )٤(

 . ٢٦٧:كلیة اآلداب،جامعة بغداد ،ماجستیر
 . ٩٨:١٧٩/ خ:نھج البالغة )٥(
 . ٧٢٨ – ٧٢: معجم ألفاظ القرآن الكریم: ینظر  )٦(
 . ٣٥:من اآلیة:الكھفسورة  )٧(
 . ٨٥٢: ینظر المعجم المفھرس أللفاظ نھج البالغة )٨(
  . ١٧٦: ٩٧/ خ:نھج البالغة )٩(
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VVرهُ: وأْمَھلVVھُ ،)الظVVالم ولVVِئْن أْمَھVVَل هللاُ◌ُ (:قVVدیرهت،)الّظVVالِم ولVVِئن أمھVVلَ : ()∆(قولVVھ قVVال ، وأخVVذهُ  أخَّ

Î   Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈÏ        Ò  Ñ    Ð[:تعVVVVVVVVVVVVVVVVVالى

Õ  Ô  Ó   [)فالٌن لفالن بمرصد ومرصاد(:قال ابن درید،)وھو لُھ بالمرصاد(و.)١ ،

 علVVVى مجVVVاز(،لفVVVاظ القVVVرآنأالطریVVVق وھVVVي مVVVن :والمرصVVVاد .)٢()حیVVVث یرقبVVVھ ویVVVرى فعلVVVھ:أي
  ممره،)ھطریق

لسان كVّل  أي موضع الرصد عند ،)٣(]_  `  a[:قال تعالى،ومسلكھ وموضع جوازه 

  .)٤(فاعل قائل ومرصد لكلّ 
ومسVاغ ریقVھ –وموضVع الشVجا ھVو الحلVق نفسVھ ،اینشُب فVي الحلVق مVن عظVٍم أو غیVرهوالشجا م
، یغھالشVراب أسVوغھ وأسV ویجVوز سVغتُ ، الشراب أوصلتھ إلى المعVدة أسغتُ  –ساغة موضع اإل

¤  [:قاَل تعالى: ماُء فمھ) ریقھ( ،)٥(أي سھل مدخلھ في الحلق:وساغ الشراب نفسھ یسوغ سوغا

°  ¯  ®  ¬  «      ª  ©  ¨  §      ¦  ¥±  

  À  ¿  ¾      ½  ¼  »  º  ¹            ¸  ¶  µ  ´  ³       ²

  Á[)ألّن هللا تعالى الیجوز علیھ الحصول في ،والمجاز  ذا الكالم من باب التوسع وھ،)٦

  .)٨(]  B  A  @  ?  >C[:ھ كقولھ تعالىولكنّ  ،)٧(الجھات

ھ للفعVل منصوبة ألّنھا وقعت مفعوالً ب، على صیغة اسم الفاعل ،مفردة،)الّظالِم(وقد جاءت لفظة 
ّنمVا یVنھج فVي إ )∆(فاإلمVام ، لھذا التعریVف دالالت ووظVائف مھمVةو )ال(وھي معرفة بـ،)أْمَھلَ (

ھVا بعVد ذلVك فVي ثVم توظیف،بعادھVا الصVوتیة والصVرفیة أمراعیاً ،الكلمة البلیغة انتقاًء فریداً انتقاء 
النتقVVاء إلVVى لحظVVة منVVذ لحظVVة ا الكلمVVة عنVVده بالعنایVVة واالھتمVVام ع تتمّتVVولVVذا ،السVVیاق التركیبVVي
بلیغVة فVي ھیئVات النكVرة لالسVیاقي للكلمVة ا التوظیVف ،ومن ضمن أسس االنتقاء،التوظیف النّصي

 و معرفVVة إّنمVVا یخضVVُع فVVيأوتوظیVVف الكلمVVة نكVVرة ،لVVدالالت بعینھVVا مVVاذاك إالّ قصVVدو،والمعرفVVة
  .التوظیف الجمالي  فنونو،خصوصیتھ لمحددات السیاق النص

                                           
 . ٤٢:ابراھیمسورة  )١(
 . ١/٦٢٩: )رصد(جمھرة اللغة  )٢(
 .١٤: الفجرسورة  )٣(
: عبVد السVالم عبVد الشVافعي :تحقیVق ،ابVن عطّیVة األندلسVي:ر الVوجیز فVي تفسVیر الكتVاب العزیVزالمحر:ینظر  )٤(
٥/٤٧٩ . 
 . ٨/٤٣٥، ) سوغ(لسان العرب : ینظر  )٥(
 . ٩٣:من اآلیة:األنعام سورة  )٦(
 . ٥٩٥/ ١٠: وبھج الصیاغة ،٧/٧١، )ابن أبي الحدید(رح نھج البالغة ش:ینظر  )٧(
 .٤:من اآلیة:الحدید سورة  )٨(
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التعریVVف فیھVVا ) ال(ووّظVVَف ،)الّظVVالِمْ (اإلمVVام اسVVتعمل لفظVVة  نلحVVظ أنَّ ،وبVVالرجوع الVVى الVVّنص
عنVدما ،)∆(مVام ألّن مناسVبة قVول ھVذا الVّنص مVن قبVل اإل، )معاویVة(بالظVالم ھنVا فقVد قصVد ،للعھد
قات#َل هللاُ (( :)∆(فقVال  ھVل العVراق أالغVارات علVى  وأْقَبVَل یشVنُّ ، معاویة شرط الموادعة  نقضَ 

فأكون ق#د ھتك#ُت ذمتّ#ي ونقض#ُت  ،أرادني كما یفعل،لقد أرادني على أمرعظیم،عاویةم
قولVھ فVي تتمVة الVنص فVي  ھVو ظلم معاویة للّناس )∆(ومن جھة أخرى یؤكد اإلمام ،)١())عھدي

أََما َوالَِّذي نَْفِسي بِیَِدِه، لَیَْظَھَرنَّ ھُؤالَِء اْلقَْوُم َعلَْیُكْم، لَ#ْیَس ألنَّھُ#ْم أَْولَ#ى ((:الخطبة نفسھا
فقVد أراد  ،)٢())َص#اِحبِِھْم، َوإِْبطَ#ائُِكْم َع#ْن َحقِّ#يبِاْلَحقِّ ِمْنُكْم، َولِكْن إلْسَراِعِھْم إِلَ#ى بَاِط#ِل 

تھا على معاویة ت داللصَ خصَّ ،)مالِ الظّ (على مفردة )ال(فدخول ، )صحاب معاویةأ( :بھؤالء القوم
تكلم إّمVا لسVبق ذكVره مVن لVدن المV،معرفVة تشVیع بVین المVتكلم والسVامع وھVي ،المعھود والمعروف

) ال( ـبحیث إذا اقتVرن َ بV،الرتباطھ في الذھن باھتمام خاصوإّما ،وسبق سماعھ من لدن السامع 
، ٣٢، ٣( /خومثVVل ھVVذه الداللVVة وردت فVVي .)٣(اه دون غیVVرهّیVVإتحVVدد لVVدى السVVامع قصVVد المVVتكلم 

٢٢٤، ١٣٦. (  
  

 والداللة على ظلم امللوك : ثانياً 
ّ
 ،)∆(مـام ال املتسلطني على اخلوارج من بعد اإلالعم

، ال حكVVVVم إالّ + أنْ :ارج حVVVVین اعتزلVVVVوا الحكومVVVVة وتنVVVVادواوذلVVVVك فVVVVي سVVVVیاق كالمVVVVھ للخVVVVو
أبَْع##َد إیم##اني ب##ا[ وجھ##ادي م##ع رس##ول ،والبَق##َي ِم##ْنُكْم آثِ##رٌ ، حاص##بٌ  أص##ابَُكمْ ((:قولVVھ
وس###یفاً ،ُك###ْم س###تلقون بع###دي ُذالً ش###امالً ا إنّ أَم###))...((أش##ھُد عل###ى نفس###ي ب###الُكْفر،)8(هللا

 ً   .)٤())فیُكْم ُسنَّةً  الظالمونوأثرةً یتخذھا ،قاطعا
الذي یأثر ): اآلثر(و،)٥(وھي صغار الحصى والتراب،الریح الشدید التي تثیر الحصباء:الحاصب 

  .البقي منكم مخبر یروي أثراً :والمراد،)٦(أي یرویھ ویحكیھ:الحدیث
وقVد اختVاره الشVریف الرضVي ووجVده  ،)آبVز(و )آبر(أقرب الى السیاق ھنا من ) ثرآ(وھذا اللفظ 
 مْ صVاَبكُ أ:أي:وقیVل              ، ھVو كنایVة عVن العVذاب):صاَبُكْم حاِصVبٌ أ(:فقولھ.)٧(أصح الوجوه
ھ نّ أوھذا یعني ،و یتناقلوهأدعاٌء علیھم بأالّ َیرووا الحدیث ):وال بقي منكم أثرٌ (،الّسماء  ِحجارة من

½  ¾  ¿  Ã  Â     Á     À  [:)∆(قال تعالى على لسان نوح  ،دعا علیھم بالفناء من مقالتھم

Ñ   Ð        Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê    É  È  Ç  Æ   Å  Ä  [)ّم ،)٨VVVVVVVُث

أمVا إّنكVم سVتلقون بعVدي (:ولVھوق،شھادتھ على نفسھ بالُكفر والخطVأ نكار مقالتھم وطلبھمإنّبھ على 
ً  ُذالًّ  كنایة عن ابتالئھم بعده بالقتل واالسِتئصال وقد كاَن األمُر بعدهُ في قتلھم ،)شامالً وسیفاً قاطعا

وأثVرة یّتخVذھا الظVالمون ( ،وغیره حتى أفنVاھم هللا تعVالىبي صفرة أوإبادتھم من قبل المھلب بن 

                                           
 . ٥٩٥/ ١٠، بھج الصباغة:ینظر  )١(
 ). ١٧٧-١٧٦:( ٩٧/خ:نھج البالغة )٢(
 .٢١، تمام حسان:البیان في روائع القرآن : ینظر  )٣(
 . ٩٧: ٥٨/ خ:نھج البالغة )٤(
 . ١/٣١٨، )حصب(لسان العرب : ینظر )٥(
 . ٤/٦، )آثر(ن .م )٦(
  . ٥/٣٩٦: )ھـ ١٣٠٨: ت (محمد تقي نقوي :فتاح السعادة في شرح نھج البالغةم:ینظر  )٧(
 . ٢٧-٢٦: نوحسورة  )٨(
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یفضVلون غیVركم و،وینفVرون بھVا،يء والغنVائمفVیعني أّن الظVالمین یختVارون ألنفسVھم فVي ال) فیُكم
  . )١(علیكم في نصیبكم ویعطونھم دونكم

ً جمع مذكر سالم،في النص) الظالمون(وقد جاءت لفظة   ـمعVّرف بVال، علVى صVیغة اسVم الفاعVل، ا
َ◌ِخVV(للفعVVل  وع ألّنVVھ وقVVع فVVاعالً مرفVVوھو،)ال( علVVى ،)الظVVالمون(فVVي لفظVVة ) ال( دلVVّتو).ھاذُ َیتَّ

 ـذا اقترن الوصف بإف،ألّن الوصف مشتقٌ ،ترانھا بالوصففھذه الداللة تتحقق عند اق، لّیةوالموص
 ـومVVع كVVلٍّ منھمVVا فعVVل مVVن مVVادة الوصVVف المقتVVرن بVV،صVVلح أن یحVVل محلVVھ الVVذي أو التVVي) لا(
ي أّن وھVVذا یعنVV،والمقتVVول ھVVو الVVذي قُِتVVل،ي آَمVVَن والكVVافر ھVVو الVVذي َكَفVVرَ فVVالمؤمن ھVVو الVVذ،)ال(

الداللVVVVة الVVVVذي تتسVVVVم بVVVVھ  الحالVVVVة عمVVVVوم ویبقVVVVى لھVVVVا فVVVVي ھVVVVذه،ھVVVVم الVVVVذین ظلمVVVVوا:الظVVVVالمین
ّن المؤمن كّل من آمVن والكVافر كVل مVن إ:أي، فتقرب بالموصولّیة من معنى الجنس،الموصوالت

VVالِم،ركفVVلُّ  والظVVمَ  ُكVVَْن َظلVVى أّن ، َمVVنس ) ال(بمعنVVل جVVتغرقت كVVا اسVVام لھVVتعمال اإلمVVي اسVVا فVVھن
  .)٢(الظالمین

ُثمَّ ترى لھ ، والالم في الخبر على معنى الجنس األلف اعلم أّنك تجد(:یقول عبد القاھر الجرجاني
 ً وذلVVك ، ى علVVى المخبVVر عنVVھ لقصVVدك المبالغVVةتقصVVر جVVنس المعنVV نأحVVدھا أ:فVVي ذلVVك وجوھVVا

إالّ أّنVك تخVرج الكVالم فVي صVورة ،ھ الكامVلنَّ أترید ) عمرو ھو الشجاع(و )زیٌد ھو الجواد:(قولك
 أنْ ذلك ألّنَك لم تعتVدَّ مVا كVان مVن غیVره لقصVوره عVن ،الجود والشجاعة لم توجد إالّ فیھ توھم أنَّ 

  . )٣()الكمال یبلغَ 
لVَم فكVأنَّ الظُّ ،عنھ لقصVد المبالغVةھنا على داللة قصر جنس المعنى على المخبر ) ال(ـفالتعریف ب

  . ١٥١/ل ھذه الداللة وردت في خومث،لَْم یوجد إالّ في ھؤالء االشخاص
  

  

أَْصبَْحُت (( :)∆(كان یدعو بھ كثیراً قولھ  وذلك من دعاٍء لھ،الداللة على ظلم النفس :ثالثاً 
ً َعْبداً َمْملُوكاً  #ةَ لِ#ي،الَ أَْس#تَِطیعُ  ظَالِما #ةُ َعلَ#يَّ َوالَ ُحجَّ آُخ#َذ إِالَّ َم#ا أَْن   لِنَْفِس#ي، لَ#َك اْلُحجَّ

  .)٤())َوالَ أَتَّقَِي إِالَّ َما َوقَْیتَنِيأَْعطَْیتَنِي،
ً  صبحتُ أ(  ألجVل التقصVیر ،)ظالمVاً لنفسVي(،داخراً ذلیالً في قید العبودّیة أي صرت) عبداً مملوكا

و إْن كVان مVا  وجلّ  لى مایلیق بحضرتھ عزّ عن من القیام بوظائف عبادتھ في طاعتھ وعدم التمكّ 
 هللا علیVھ مقطVوع ثVمَّ كونVھ معترفVاً بحجVة، )8(أتى بھ فوق عبادة جمیع البشر ما خال رسول هللا 

ً ثم كونھ معترفاً بعدم استطاعة أن یأخَذ إالّ ما قسم هللا لھ سبب،الحّجة في نفسھ وأّنھ ،لیھإلوصول ل ا
  .)٥(ال یقدر أْن یّتقي من المضماَر إالّ ماوقاه هللا إّیاه

ً (جاءت لفظة    وقولھ ،ة اسم الفاعل نكرة منصوبة منونةفي النص مفردة على زن) ظالما

                                           
 .٤/١٣٠:)ابن أبي الحدید(رح نھج البالغة ش:ینظر  )١(
 .٢٢ :البیان في روائع القرآن:ینظر  )٢(
 . ١٩٦:دالئل اإلعجاز )٣(
 .٤١٨/ ٢١٥/خ:نھج البالغة  )٤(
دائق الحقVائق فVي شVرح نھVج وحV. ١٤/١١٧:ومنھVاج البراعVة ،٤/٣٧): البحرانVي(شرح نھج البالغVة :ینظر )٥(

 .٢/٢٠٤:لعطارديعزیز هللا ا: تحقیق،البیھقيقطب الدین : البالغة
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كمVا ، بسVبب معصVیتھ لخالقVھ بھ الضرر أو العقوبة التي تصیب اإلنسان الیعني ) ظالماً لنفسي(:

یضرون وینقصVون  :يأ،)١(]G  M  L  K  J  I   H[:ورد في قولھ تعالى

منVھ مVا  فعصVوا هللا وكVان أمVرھم أن یأخVذوا، أنفسھم حین رفعوا المن والسلوى لقوت یVوم آخVر 
الى في عبادتVھ + تعV، )∆(ھو من باب تواضع اإلمام  بل،)٢(یزدادوا على ذلك یكفیھم لیومھم وال

  .١٧٤/ومثل ھذه الداللة وردت في خ.
  

                                           
 .١١٧: من اآلیة:آل عمرانسورة  )١(
 .١٠٠ :لوجوه والنظائر في القرآن الكریما:ینظر  )٢(
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  املبحث الثاني
  ومنتهى اجلموع  صيغة املبالغةو اسم املفعول داللة

  

ظلوم( داللة اسم املفعول -أوالً 
َ
  :املصدر املبني للمجهولاملشتق من )م

وذل11ك ف11ي قول11ھ ،)١(ف11ي الق11رآن الك11ریم بص11یغة اس11م المفع11ول م11رة واح11دة ) م.ل.ظ(وردت م11ادة 

مف11ردة ومج11ردة م11ن  إْذ وردت،)٢(} l  s   r  q  p  o  n   m {:تع11الى

ً (داللة وأّما .)٣(في حالة نصب)ال(   .)٤(بغیر سبب یوجب القتل:فمعناھا،)قُِتَل مظلوما
  ]من الطویل[                      :)٥(قول الفرزدق   كما وردت في التراث العربي ومنھ

  . ویَھرُب منّا َجھَدهُ كلُّ ظالِم       مظلوٍم إلینا فِراُرهُ  ترى ُكلَّ 
ي خم1س ف1 )٦(خم,س م,رات،بصیغة اسم المفعول في خط,ب نھ,ج البالغ,ة، )م.ل.ظ(مادة وردت 
للدالل1ة عل1ى مرتین   وبصیغة جمع المذكر السالم،یث جاءت بصیغة المفرد ثالث مراتح،خطب

  :ما یأتي 
ة اجلـوع : أوالً 

ّ
ـم، الداللة على شد

ْ
ض
َ
عن1دما بایع1ھ ،)∆(س1یاق كالم1ھ  ف1ي وذل1ك،احلقـوق وه

وا عل!!ى ِكظّ!!ِة ظ!!المٍ أوم!!ا  ((:قول11ھ،الّن11اس عل11ى الخالف11ة ، خ!!ذ هللاُ عل!!ى العلم!!اِء أالّ یق!!ارَّ
  .)٧())أللقْیُت َحْبلَھا على غاِربَھا ،َمْظلُومٍ والَسَغِب 

)  [       :ق1ال تع1الى، م1ن المیث1اق) ∆(ما أَخَذ هللاُ على األئمة ،)ّخَذ هللا على العلماءِ أما (و

   الِكّظة):معلى كّظة ظالِ (،ي یصبرواأ،)أْن الیقاروا.()٨(]  *  +       (

  الثقل والكرب عند امتالء البطن:يأ،كلنسان من كثرة األاسم لما یعتري اإل:بالكسر
  .والمراد ھنا استئثار الظالم بالحقوق،)٩(بالطعام 

، )١١(}   ¤  ¥      �  ¡   ¢  £{:ق1111ال تع1111الى،)١٠(الج1111وع :الَس1111َغبْ ،)الَس1111َغِب مظل1111ومٍ (و

 كنای1111ة ع1111ن ق1111وة ظل1111م ، )ّظ1111ةالكِ ( ـف1111.)١٢(الج1111اِئع :والس1111اِغب، والس1111غب الج1111وع،مجاع1111ة:أي

                                           
 .٣٧٠:معجم ألفاظ القرآن الكریم:ینظر )١(
 .٣٣: من اآلیة:االسراءسورة  )٢(
  .١٢١:)دراسة لغویة (ي القرآن الكریم ألفاظ الظلم والعدل ف:ینظر )٣(
  .٢٠/١٥٩: دین الرازيفخر ال،التفسیر الكبیر: ینظر )٤(
  .٢/٥٦٨:الدیوان  )٥(
 .٨٥٢،المعجم المفھرس أللفاظ نھج البالغة :ینظر )٦(
  .٣٢: ٣/ خ:نھج البالغة )٧(
 .١٨٧:من اآلیة:سورة آل عمران )٨(
  .٤٥٧: ٧،)كظظ( لسان العرب:ینظر )٩(
  .١/٤٦٨): َسَغبَ ( لسان العرب :ینظر )١٠(
 .١٤:البلدسورة  )١١(
  .٢٠/٦٩:وجامع األحكام ، ٣٠/١٣٨:روح المعاني : ینظر )١٢(
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أئم1ة الع1دل   أّنھ لوال أخذ هللا عل1ى:والمقصود،كنایة عن شّدة مظلومیة المظلوم) السغب(و،الظالِم
أي زم1ام  )بلھ1األلقی1ُت ح(،ك1رات عن1د ال1تمكن والق1درةنعلى الموعھده علیھم عدم جواز سكوتھم 

ال الت1ي یتركھ1ا راعیھ1ا لترع1ى حی1ث تش1اء و حیث شّبھ الخالف1ة بالناق1ة ،) على غاربھا(الخالفة 
  .)١( یبالي من یأخذھا وما یصیبھا

الّنھا وقعت ف1ي مح1ل ،)ال(وھي مجردة من ،)مفعول(في النص على زنة ) مظلوم(جاءت لفظة 
َنة،لیھإالمضاف  زال1ة الش1ك إقناع المتلقي وإّنما جاء إل،دواتالّنص من ھذه األ وكّل ماتضمّنھ.منوَّ

یكل1َّف هللا ب1ھ ،بق1در م1اھو واج1ب ش1رعي،ة وال1دنیافي زھ1د اإلم1ام ع1ن الخالف1،نكار من نفسھواإل
لفَْی!تُْم ُدْنیَ!اُكْم ھ!ِذِه أَْزَھ!َد ِعْن!ِدي ِم!ْن َعْفطَ!ِة َوأل ((:بع1د اودلیل ذلك قولھ فیم،أولیاَءهُ وحججھ

  .)٢())َعْنز
وإذا ش11رب ل11بن الس11قاء قب11ل أن یبل11غ ال11رؤب فھ11و (:یق11ال،عن11د اللغ11ویین)مظل11وم(لفظ11ة  ص11لَ أ إِنَّ 

وال رع11ي فی11ھ ،عل11ى البل11د ال11ذي ل11م یص11بھ الغی11ث،)المظل11وم(كم11ا أطلق11ت لفظ11ة .)٣()المظل11وم 
◌َ ( :ومنھ الحدیث الشریف،)٤(للركاب   .)٥()یرإذا أوتیتم على مظلوم فأغذوا السَّ

أم1ر  ف1ي ،)∆(وذل1ك ف1ي س1یاق كالم1ھ ،احلكم بالعدل واالنصاف يف ظالمـة املظلـوم  :ثانياً 

قُ!وَدنَّ ألَ ، وَ اْلَمْظلُ!ومَ ْنِص!فَنَّ ألُ أَیَُّھا النَّاُس، أَِعینُوني َعلى أَْنفُِسُكْم، َوأْیُم هللاِ ((:البیعة قولھ
ً  َحتَّى أُوِرَدهُ َمْنَھَل اْلَحقِّ َوإِنْ  الظَّالَِم بِِخَزاَمتِھَ    .)٦())َكاَن َكاِرھا

ث1م ،م1ن ظالم1ھِ  ھُ حق1َّخ1ذ آحكم في ظالمتھ بالع1دل واالنص1اف وأ:يأ )المظلومَ  نَّ فَ صِ نْ ألَ ():∆(قولھ 
أي ،بالخزام11ة عل1ى س11بیل االس11تعارة بالكنای11ةالّ ب11ل الص1عبة الت11ي التنق11اد اجع1ل الظ11الم بمنزل11ة اإل

  .)٧(ھاً لذلككارِ  كانَ  نْ إو،المظلوم قودنھ بالمقود حتى یخرج حقَّ أالظالم و ألذللنَّ 
إل1ى  خ1رج م1ن معن1اه المعجم1ي المرك1زي ) ألنِص1َفنَّ المظل1وم(داللة ھذا التركی1بوھكذا نجد أنَّ 

الحك11م  ض11من الس11یاق ف11دلّت عل11ى ف11ي یة م11ن خ11الل اس11تعمالھاش11الدالل11ة الھام والل المعن11ى وھ11ظ11
مول1دة ،مونعل1ى ت1الزم الش1كل والمض1وحافظ1ت ،اعتمدت التأثیر العقل1يإذ ،)العدل واإلنصاف(بـ

  .)٨(ربطاً قویاً بین المتلقي والمتكلم
كم1ا ،ھا وقعت مفعوالً بھنّ منصوبة أل،)ال(مفردة ومعرفة بـ،في النصّ ) المظلوم(وقد جاءت لفظة 

الفعل وقع جواباً  نَّ أل،من حیث التوكید بنون التوكید الثقیلة الوجوب) فنَّ نصِ أل(الفعل  حكمَ  نَّ أنجد 
  .)٩(غیر مفصول عن المھ بفاصل،لقسم مثبتاً مستقبالً 

ھ11و الس11تغراق ج11نس ف) المظل11وم(التعری11ف ف11ي اس11م المفع11ول ) ال(فادت11ھ أا الغ11رض ال11ذي ّم11أ
  . )١٠(المظلومین

                                           
  .٣/٩٧:ومنھاج البراعة ،١/٢٦٨:)البحراني(شرح نھج البالغة : ینظر )١(
 .٣٢:٣/خ:نھج البالغة  )٢(
 .٤٥/  ٣٣: )ظلم(تاج العروس  )٣(
  . ٣٧٦/  ١٢ ،)ظلم(لسان العرب : ینظر  )٤(
: ت (                         جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ب1ن محم1د الج1وزي  :غریب الحدیث)٥(

  .٢/٥٧:  لقلعجيالدكتور عبد المعطي أمین ا:،تحقق)ھـ٥٩٧
 .٢٤٤:  ١٣٦/خ:نھج البالغة )٦(
 .٨/٢٩٥: ومنھاج البراعة ،٣/١١٠٨: وضيالدیباج ال:ینظر  )٧(
 .٣٤: ١ط ،أحمد یاسوف :عجاز والتفسیرفي كتب اإللقرآنیة جمالیات المفردة ا :ینظر )٨(
 .٢/٢٠٣ :شرح التصریح على التوضیح: ینظر  )٩(
 .١/١٠٠،معاني النحو: ینظر  )١٠(
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ووجھ االستعارة كونھ م1ورداً یش1فى ب1ھ ،)منھل الحق(استعار لفظ  مامَ اإل نَّ أكذلك نجد في النص 
  .لوم كما یشفى بھ ألم العطشانألم المظ
قی1ادة الّظ1الم م1ن خزامت1ھ :(ا نلحظ أنَّ اإلمام استعمل في تعبیره الصورة األدبیة المجازیةومن ھن

،ألج11ل انص11اف المظل11وم وھ11ذا االس11تعمال األدب11ي عم11ل عل11ى تط11ور دالل11ة )منھ11ل الح11قّ إی11راده و
لة الحاجة إل1ى كلم1ة جدی1دة تعب1ر ع1ن األلفاظ،ذلك أنَّ من أھّم العوامل التي تؤدي إلى تطور الدال

 ً فالمتكلمون بلغة من اللغات عندما یستجد لدیھم معنى جدید لم ،من قبل معنى جدید لم یكن معروفا
وھنا تتغی1ر العالق1ة ب1ین ،یحاولون تعیین داٍل لھ من ذخیرتھم اللفظیة القدیمة،یكن معروفاً من قبل

مث1ل ،قد یكون لھ عالق1ة ب1المعنى الق1دیم،ى شيء آخرألنھ أصبح یدل عل،وداللتھ القدیمة ھذا اللفظ
وق1د ُعن1ي اإلم1ام بأس1الیب كالم1ھ فھ1و ص1احب م1ذھب ف1ي .)١(المشابھة أو المجاورة أو غی1ر ذل1ك

فت1ارة ،والش1ك ف1ي أنَّ االس1لوب مطال1ب بوظ1ائف متع1ددة،یحرص على تماس1ك خصائص1ھ،القول
وھذه وظائف ال تؤدیھا ،)نفسیة(ة تأثریة وتار،)عقلیة(وتارة اقناعیة ،)فنیة(تكون وظیفتھ بالغیة 

  .١٧٤/ومثل ھذه الداللة وردت في خ.وإنَّما تجود بھا اللغة المجازیة،اللغة الحقیقیة

ـمن النفس واطمئنانها عن األأالداللة على :ثالثًا 
ّ
ون قـاهرًا كـن يخـذ واالسـتالب مم

اللَّھُ!مَّ إِنَّ!َك تَْعلَ!ُم (( : )∆(ھقول1،س1بب طلب1ھ الحك1م فیھ یبین الذي،)∆(وذلك في سیاق كالمھ ،هلا
أَنَّھُ لَْم یَُكِن الَِّذي َكاَن ِمنَّا ُمنَافََسةً فِي ُسْلطَان، َوالَ اْلتَماَس ِش!يء ِم!ْن فُُض!وِل اْلُحطَ!اِم، 

ِم!!ْن اْلَمْظلُوُم!!وَن ْص!!الََح فِ!!ي بِ!!الَِدَك، فَیَ!!أَْمَن إلَونُْظِھ!!َر ا ِرَد اْلَمَع!!الَِم ِم!!ْن ِدینِ!!كَ َولِك!!ْن لِنَ!!
  .)٢())ِعبَاِدَك، َوتُقَاَم اْلُمَعطَّلَةُ ِمْن ُحُدوِدكَ 

طل1بھم  واإلش1ارة إل1ى أنَّ ،المتقدمین المنتحل1ین للخالف1ةبال یخفى ما في ھذه الجمل من التعریض  
وآث1ار ،ن1وار ال1دین انطمس1تأ نَّ أذل1ك ،م1ا ك1ان تنافس1اً ف1ي المل1ك والس1لطة والرغب1ة الدنیوی1ةنَّ إ،لھا

لت الحدود وتعطّ ،وشاع الفساد في البالد وغلب الجور والظلم على العباد،د اندستالشرع المبین ق
  .)٣(حكام وتغیر الحالل والحرامواأل

جم111ع م111ذكر ،وردت ف111ي ال111نص عل111ى ص111یغة اس111م المفع111ول،)المظلوم111ون(لفظ111ة  نَّ أونلح111ظ 
فالمظلوم ،والتجددجملة فعلیة دالة على الحدوث ،)ومونلفیأمن المظ(وجملة ،)ال(ومعرفة بـ،سالم

  .المظلوم یكون في مأمن من الظالم طالما كان ھناك حاكم عادل یحكم بالعدل وینصفُ 
  

 )ظلوم(و)ظّالم(داللة صيغة املبالغة-ثانيا
ری11د الدالل11ة عل11ى الكث11رة والمبالغ11ة ف11ي اتص11اف أذا إ: (رفیون ص11یغ المبالغ11ة بق11ولھم الّص11 فَ ع11رّ 

ھ1ا نَّ أوی1رى بعض1ھم ،)٤()ص1یغ المبالغ1ة:بنیة متعددة ھيأ لىإالذات بالحدث حول بناء اسم الفاعل 
 )٥(م1ا ھ1و ص1فة مش1بھةنَّ إم1ا ج1اء عل1ى أوزانھ1ا م1ن ال1الزم  نَّ أو،من الثالثي المتعدي إالّ التجيء 

                                           
 :ف1ایز الدای1ة.د،وعل1م الدالل1ة العرب1ي ،١٥٩:كم1ال بش1ر.ترجم1ة د،س1تیفن أولم1ان،دور الكلمة في اللغة :ینظر )١(

٢٦٤. 
 .٢٣٨:  ١٣١/خ:نھج البالغة  )٢(
 .٨/٢٢٨،،ومنھاج البراعة ٣/١٠٨٠: الدیباج الوضي : ینظر  )٣(
 .٢٦٩: أبنیة الصرف في كتاب سیبویھ  )٤(
 .٤٤:  مطبعة الرسالة،دار الطباعة القومیة،عبد هللا درویش.د: دراسات في علم الصرف  :ینظر  )٥(
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ذا م111ا تحرین111ا األمثل111ة الت111ي ذكرھ111ا س111یبویھ ف111ي ھ111ذا الموض111وع نج111دھا م111ن ال111الزم إلكنن111ا (و
  .)١()من جاء بعده ذكر صیغ المبالغة للمتعدي والالزم نَّ أیضاف إلى ذلك ،والمتعدي

ذا أرادوا إواج1روا اس1م الفاع1ل : (المبالغة ذكرھا بقولھ لصیغأربعة أوزان قیاسیة ،وجعل سیبویھ
11أل،فاع11ل ءذا ك11ان عل11ى بن11اإیب11الغوا ف11ي األم11ر مج11راه  نْ أ یق11اع إراد بفاع11ل م11ن أ ھ یری11د ب11ھ م11انَّ

11أ إّال ،الفع11ل : األص11ل ال11ذي علی11ھ أكث11ر ھ11ذا  المعن11ىفم11ا ھ11و .ع11ن المبالغ11ة ثَ دِّ َح11یُ  نْ أھ یری11د نَّ
ما ج1از ف1ي فاع1ل م1ن  یجوز فیھنَّ )...(وقد جاء فعیل كرحیم وبصیر.لٌ عِ وفَ ،فعالومِ ،الوفعّ ،فعول

الصیغ األربع1ة المتقدم1ة قیاس1یة  ویذھب سیبویھ إلى أنَّ .)٢()التقدیم والتأخیر واإلضمار واإلظھار
ھن1اك ص1یغاً ملحق1ة بص1یغ  أنَّ (       : الدكتور عبد الصبور ش1اھین فقد ذكر.)٣(وغیرھا سماعیة
  .)٤()على الوصف بإیقاع الحدث ولكنھا تفید المبالغة في الوصف والكثرة اسم الفاعل تدلّ 

 ف11ي خمس11ة) الفّع11(ف11ي الق11رآن الك11ریم بص11یغة المبالغ11ة عل11ى زن11ة ) م.ل.ظ(ادة الم11 ھ11ذه وردت

9  :  ;  >    =  <  ?  @  [:ومنھ11111111ا قول11111111ھ تع11111111الى ،)٥(مواض11111111ع

A[)وذل1ك ف1ي قول1ھ تع1الى،)٧(م1رة واح1دة) فع1ول(زن1ة  وعلى ،)٦:]¾   ½¿           Á  À

  Ã  Â[)٩(وفي الشعر العربي قال الفرزدق،٨(:                 ]من الطویل[  

  ظَلُومِ  الَعدوِّ  رغامِ مِ  وُكْنُت ابنَ        ةً إّال ظُالمَ  النّاسَ  مَ وْن أَسُ أبَْوا أَ          
للداللة على ،)١٠(بصیغة المبالغة مرتین في خطبتین) م.ل.ظ(ا في نھج البالغة فقد وردت مادة مّ أ
: 

 إعدم ظلم اهللا تعاىل لعباده يف سلب النعم التي منحها :أوالً 
ّ
 أل اهم من غري جرمي

َّ
 ن

ْنیَا تَغُ!!رُّ أَیَُّھ!!ا النَّ!!اُس،(():∆(وذل11ك ف11ي س11یاق كالم11ھ ،اعي إىل اإلحســان حاصــلدالــ إنَّ ال!!دُّ
َل لََھا َواْلـُمخلِدَ   نِْعَمة ِم!ْن َع!ْیشٍ  فِي َغضِّ   َواْیُم هللاِ، َما َكاَن قَْوٌم قَطُّ  ))... ((إِلَْیَھا اْلُمَؤمِّ

  .)١٢()))١١(]لِْلَعبِیدِ  بِظَالَّمهللاَ لَْیَس [نَّ ألفََزاَل َعْنھُْم إِالَّ بُِذنُوب اْجتََرُحوَھا، 
م11اني الكاذب11ة والزخ11ارف تخ11دع الراج11ي لھ11ا باأل:أي) ال11دنیا تغ11ر المؤم11ل لھ11ا نَّ إ( :) ∆(فقول11ھ 

y  [:ق1ال تع1الى، إلی1ھ إذا رك1ن واطم1أن أخل1د :ال1راكن الیھ1ا م1ن ق1ولھم :)المخلد الیھا( ،الباطلة
                                           

 .١١٨: أبنیة الصرف في كتاب سیبویھ  )١(
 .١/١١٠:  كتاب سیبویھ )٢(
 .٢/٥٦ :ن .م )٣(
 .١١٥) : رؤیة جدیدة في الصرف العربي(المنھج الصوتي للبنیة العربیة   )٤(
 .٧٢٨) : ظلم(معجم ألفاظ القرآن الكریم : ینظر  )٥(
 .١٨٢:  من اآلیة:آل عمرانسورة  )٦(
 .٧٢٩) : ظلم(معجم ألفاظ القرآن الكریم : ینظر  )٧(
 .٧٢: من اآلیة:األحزابسورة  )٨(
 .٢/٣٩١،ھامش الدیوان:ینظر من ُیرغم العدّو ویقھره،:والمرغام،٢/٣٩١:الدیوان )٩(
  .٨٥١: المعجم المفھرس أللفاظ نھج البالغة :ینظر  )١٠(
 . ١٨٢:من اآلیة :آل عمران سورة  )١١(
 . ٣٢٣: ١٧٨/خ:نھج البالغة  )١٢(
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  ¡     �  ~  }  |  {   z[)یم1111ن هللا أو :أي، نجم1111ع یم1111ی):هللا أی1111مُ (و،)١
: )فزاَل عنھم(.وعافیة وأمن ولذة في نعمة:أي) نعمة من عیش  غضِّ  في ما كان قوم قطّ (،قسمي

وھا  وفعلوھ1ا وش1غلوا كتس1بابمعاص1ي ):إالّ ب1ذنوب اجترحوھ1ا ( ،س1بابم1ن األ يءذلك النعیم بش

!  "  #  $  %  &  '  )  (  *  {:ومص11داق ذل11ك قول11ھ تع11الى،نفوس11ھم بھ11ا
وارتك1111اب المعاص1111ي بفع1111ل الس1111یئات ، )٢(}0  1  2  3    /-  .   +  ,

نعھم منھا منع1اً ھم لو استحقوا مع الكفران واكتساب اآلثام إلفاضة النعماء لكان مذلك ألنَّ ،المھلكة

=  <  ?  {نّ وھ111و مح111ال عل111ى هللا س111بحانھ أل،وذل111ك ع111یُن الظل111م،للمس111تحق المس111تعد

ّن أل، غی11ر ذن11ب  ف11ال وج11ھ لس11لبھا م11نھم م11ن  ،ال11نعم أراد أّن11ھ إذا أعط11اھم ھ11ذه ،)٣(}@
ھ1ذه المعاص1ي وارتكابھ1ا  فلوال ما ذكره م1ن ، التفضل بالجود:الراعي إلى اإلحسان حاصل وھو

  .)٤(لما كان لنزعھا وجھ 
لتوكی11د  الج11ر فمج11رورة لفظ11اً بح11ر،مف11ردة نك11رةف11ي اآلی11ة الك11ریم  )مالّ ظ11(وق11د ج11اءت لفظ11ة 

وھ11ي ص11یغة لتكری11ر الفع11ل ، )َفّع11ال(بص11یغة المبالغ11ة عل11ى زن11ة ج11اءت ھ11ذه اللفظ11ة و،النف11ي
م1ن النس1ب عل1ى مات1دل  مایبني علیھ االس1م لمعن1ى الص1ناعة لت1دلّ  ھذا بابُ : (قال المبرد،وتكثیره

: ولص1احب الب1ّز ) عّط1ار(ولص1احب العط1ر ) ابوّ الث1(:وذل1ك قول1ك لص1احب الثی1اب، علیھ الیاء
یكث11ر :ورج11ُل قّت11ال أي    تكری11ر الفع11ل كقول11ك ھ11ذا رج11ل ض11ّرابلم11ا أص11ل ھ11ذا نَّ إو،)ازب11زّ (

فلما كانت الصناعة كثیرة المعاناة للصنف فعلوا بھ ذلك وإْن لم یكن من1ھ فع1ل ، اطوكذلك خیّ ،منھ
  .)٥()ارنحو بّزاز وعطّ 

  

التكـاليف والواجبـات ( وهـي ، لى معصية االنسـان يف محـل األمانـةالداللة ع: ثانياً 
داء أب1ص1حابھ أوھ1و یوص1ي ، )∆(وذلك في س1یاق كالم1ھ ، )ية املطلوبة منهواألحكام الشرع

إِنََّھ!!ا ُعِرَض!!ْت َعلَ!!ى اَب َم!!ْن لَ!!ْیَس ِم!!ْن أَْھلَِھا،َمانَ!!ِة، فَقَ!!ْد َخ!!ألثُ!!مَّ أََداَء ا((: قول11ھ،مان11ةاأل
!!ماَواِت اْلَمْبنِیَّ!!ِة، َوا ِة،ألالسَّ َولَ!!ِو اْمتَنَ!!َع َش!!ْيٌء بِطُ!!ول أَْو  ))...((َواْلِجبَالِ َرِض!!یَن اْلَم!!ْدُحوَّ

ة أَْو ِعزٍّ الَْمتَنَْعَن، َولِك!ْن أَْش!فَْقَن ِم!َن اْلعُقُوبَ!ةِ  َوَعقَْل!َن َم!ا َجِھ!َل َم!ْن ھُ!َو ، َعْرض أَْو قُوَّ

، َوھَُو اإلْنَساُن،   .)٧()))٦(}Ã  Â Á  À {أَْضَعُف ِمْنھُنَّ

رض مدحوة والجبال بطولھا وعرضھا مبنیة واألوذكر كون السماوات : (لبحراني اقال الشارح 
وحملھا وتعجب منھ في ،على المعاصي وتضییع ھذه األمانة تنبیھ لإلنسان على جرأتھ،وعظمتھا

إذا كان11ت ھ11ذه األج11رام العلوی11ة الت11ي ال أعظ11م منھ11ا ق11د امتنع11ت م11ن حم11ل ھ11ذه :ھ یق11ولفكأّن11،ذل11ك
                                           

 . ١٧٦:من اآلیة : األعراف سورة  )١(
 . ٥٣: األنفالسورة  )٢(
  .١٨٢:من اآلیة:عمرانآل  )٣(
  .١٥٢٠ -٤/١٥١٩:والدیباج الوضي، ١٠/٦٢) :الحدید ابن أبي(شرح نھج البالغة :ینظر  )٤(
  . ٣/١٦١: المقتضب  )٥(
  .٧٢:من اآلیة :األحزابسورة  )٦(
 . ٤٠٠:  ١٩٩/خ:نھج البالغة  )٧(
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ومن خالل التمعن ف1ي ال1نص ،)١()ا؟ضعف منھأحین عرضت علیھا فكیف حملھا من ھو ،األمانة
االمتن1اع م1ن األمان1ة مس1بباً  نَّ أذل1ك ،ما ھي من ب1اب المج1ازإنَّ ) اإلشفاق(استعمال لفظة  نَّ أنلحظ 

عن اإلشفاق فأطلق اإلشفاق ھنا على إباء الس1ماوات واألرض بلس1ان حالھ1ا مج1ازاً إطالق1اً الس1م 
طریقة مشھورة ،خبار عنھا نظراً الى قرینة الحالمخاطبة الجماد واإل نَّ إثم ،السبب على المسبب

م1ام ف1ي ھ1ذا ال1نص اإل وك1أنَّ .امیا دار ماصنعت بك األّی1: استعمال العرب في تعارفھم كقولھمفي 

°  ±  º  ¹  ¸  ¶  µ    ´  ³  ²  {:یفسر قول1ھ تع1الى

¾   ½  ¼  »¿  Ã  Â         Á  À{)وق11د اختل11ف المفس11رون ف11ي تفس11یر ،)٢

أم1ر هللا ب1ھ م1ن طاع1ة م1ا ھ1ي : (الم1راد باألمان1ة المعروض1ة  بعض1ھم إل1ى أنَّ   ف1ذھب،ھذه اآلی1ة
 )٣()وبعبارة أخرى ھي التكالیف واألحكام الشرعیة المطلوبة من اإلنس1ان،ونھى عنھ من معصیة

  .)٤(ةمھي اإلما:وقیل،ھي الخالفة:وقیل ،نة الناس والوفاء بالعھودھي أما: وقیل 
   ]الوافرمن [      :  )٥(ومنھ قول جریر،في الشعر العربي) ظلوم(وقد استعملت لفظة 

  وأشوَس في الخصومة ذي اْعتِراضِ       ظَلُوم  عُت من َخطَلٍ وَكْم دافَ 
ً (وردت لفظة  منصوبة بصیغة المبالغة على ،مفردة نكرة منونة اآلیة الكریمة المتقدمةفي ) ظلوما

لم11ن دام أو كث11ر من11ھ : ودالل11ة ھ11ذه الص1یغة كم11ا ذكرھ11ا أھ11ل اللغ11ة والص1رف ھ11ي ،)فع11ول(زن1ة 
  .)٦(قویا على الفعل كانلمن  أو،الفعل

خیب1ة و×األمانة أداء (:استعمل فیھ أسلوب المقابلة بین،)∆(اإلمام  نَّ ألى النص نلحظ إوبالرجوع 
ع11رض ×ط1ول الجب1ال(وب1ین ،)حوةدالم1×المبنی1ة(وب1ین  ،)رض1ینواأل×الس1ماوات(وب1ین ،)أدائھ1ا
  .)ضعف اإلنسان×قوة الجبال(وبین ، )جھل اإلنسان×عقول الجبال(وبین ،)الجبال

و أو التع11دد أم11ا یعب11ر ع11ن دالل11ة حدی11ة غی11ر قابل11ة للتل11ون إنَّ ،ال11داللي وھ11ذا الن11وع م11ن التقاب11ل
وبذلك فھ1ي توض1ح لن1ا جانب1ا م1ن ،)٧(بالدرجات التي تكون بین الدرجتینفھو ال یعترف ،التفاضل
حاط1ت ب1ھ لحظ1ة أفضال عن الظروف االجتماعی1ة الت1ي ،اءیسلوب اإلمام وتصوره لألشاجوانب 

مانة وتحمل مسؤولیاتھا داء األأوھو یعظھم في  ھصحابحدى وصایاه ألإوالذي یمثل ،انتاج النص
.  
  

ظالِ (جلموع داللة صيغة منتهى ا -ثالثاً 
َ
  ) : مم

                                           
 .١٢/٣٣٤: منھاج البراعة:وینظر ،٣/٤٦٧) : البحراني(لبالغة شرح نھج ا )١(
 .٧٢: األحزاب سورة  )٢(
أحم111د محم111د  :،تحقی111ق)ھ111ـ٣١٠: ت(محم111د ب111ن جری111ر الطب111ري  :ج111امع البی111ان ع111ن تأوی111ل آي الق111رآن  )٣(

فخ1ر ال1دین : )مف1اتیح الغی1ب(والتفس1یر الكبی1ر ،٢٢/٩٦،روح المع1اني :وینظر  ،٢٢/٥٣:  شاكر،مؤسسة الرسالة
 .٢٥/٢٠٢،الرازي

 .١٢/٢٩٩: منھاج البراعة: ینظر  )٤(
 .٥٧٦: دیوان ال )٥(
 .١١٤: ومعاني األبنیة في العربیة  ،٣٩٨: والكلیات  ،٢/٩٧،ھمع الھوامع: ینظر  )٦(
 .٢٣٠: جاسم محمد العبود.د: )دراسة في ضوء علم اللغة الحدیث(مصطلحات الداللة العربیة : ینظر )٧(
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ما ك1اَن جمع1اً َبْع1َد ألِف1ھ حرف1ان أو (:ھذه الصیغة بقولھ،)ھـ٥٧٧:ت(باري عّرف أبو البركات األن
 . )١()فكأنھ قد جمع مرتین،وھو جمع ال یمكن جمعھ مرة ثانیة)...(ثالثة أوسطھا ساِكنٌ 
ھ جم1ع أّن1 ال1ى:في ھ1ذا التعری1ف،ومعھ بعض النحاة في أمالیھ) ھـ٦٤٦: ت (وذھب ابن الحاجب 

 ذك1رهوھ1ذا م1ا  )٢(ھتانلع1دم وج1ود أس1ماء مف1ردة تش1بھھ ف1ي حركات1ھ وس1ك،ال نظیر لھ ف1ي اآلح1اد
1ُھ ل1یس (:الص1رف دون غی1ره م1ن الجم1وع بقول1ھ سیبویھ ،عندما علََّل منع ھذا الجم1ع م1ن اعل1م أنَّ

1ُھ ،إالّ ل1م ینص1رف ف1ي معرف1ة وال نك1رة )مفاعل ومفاعی1ل(شيء یكون على ھذا المثال  وذل1ك ألنَّ
) ھ1ـ٧٦٩ت(وتجدر االش1ارة إل1ى أنَّ اب1ن عقی1ل  )٣()لیس شيء یكون واحدا یكون على ھذا البناء

د كرر ق،)الجمع المتناھي(وأطلق علیھا ،الذي تناول صیغة منتھى الجموع في باب ماال ینصرف
: نح1و ، أوسطھا س1اكن،ف تكسیره حرفان أو ثالثةكلُّ جمع بعد أل: (ما ذھب إلیھ سابقوه وعرفھا

  . )٤()مساجد ومصابیح
على أْن تص1یر الكلم1ة بع1د الجم1ع ،فإنَّھ لم یختلف كثیرا عما ذھب إلیھ القدامى أّما رأي المحدثین

بھ1ذا یك1ون الح1رف الثال1ث ،والح1رف األول منھ1ا مفت1وح أو مض1موم،على خمسة أحرف أو س1تة
  .)٥(منھا ھو ألف التكسیر

عن1د الش1عراء الق1دماء ومن1ھ  ولكنھ ورد في استعمال العرب،)٦(م یرد ھذا اللفظ في القرآن الكریمل
  ]من الكامل[                         ) :   ھـ٩٠: ت ( )٧(قول الراعي النمیري

 )٨(َعنّا وأنقِْذ ِشلَونا المأُكوال     ْع مظالَِم َعیّلْت أبناَءنا  فاْدفَ 

م,,,رة ) مظ,,,المھم(بص,,,یغة منتھ,,,ى الجم,,,وع ،ف,,,ي خط,,,ب نھ,,,ج البالغ,,,ة )م.ل.ظ(وردت م,,,ادة 
لم1ا ) ∆(وذل1ك ف1ي س1یاق كالم1ھ ، للداللة على رد ظالمة الناس يف خالفة عثمان.)٩(واح,دة

قول11ھ ،ه مخاطبت11ھ ع11نھم واس11تعتابھ لھ11مواجتم11ع الن11اس إلی11ھ وش11كوا م11انقموه عل11ى عثم11ان وس11أل
َس َمَع!ھُ یُْؤتَى یَْوَم اْلقِیَاَمِة بِاِإلَماِم اْلَجائِِر َولَیْ : یَقُولُ ) 8(َوإِني َسِمْعُت َرُسوَل هللاِ (():∆(

!ِة اْلَمْقتُ!ولَ ألُ َوإِنّي أَْنُشُدَك هللاَ أالّ تَُك!وَن إَِم!اَم ھ!ِذِه ا ))...((نَِصیٌر َوالَ َعاِذرٌ  فَقَ!اَل  ))...((مَّ
لُونِي،: لَھُ ُعْثـَمانُ    . )١٠())ِھمْ َمظَالِمَ َحتَّى أَْخُرَج إِلَْیِھْم ِمن  َكلِِّم النَّاَس فِي أَْن یَُؤجِّ

  .)١١(أي حتى أخرج من ظالمتھم التي یطلبونھا مني) حتى أخرج إلیھم من مظالمھم( 
مس1ندة إل1ى ض1میر جماع1ة  ،)مفاع1ل(بصیغة منتھ1ى الجم1وع عل1ى زن1ة ،)مظالمھم(جاءت لفظة 

الن ھ1ذه الص1یغة ،وعالم1ة جرھ1ا الفتح1ة ب1دال م1ن الكس1رة،)م1ن(مجرورة بحرف الج1ر ،الغائبین

                                           
 .٢٧٥: قدارةفخر  :تحقیق،)ھـ٥٧٧ت(أبو البركات عبد الرحمن األنباري  :أسرار العربیة  )١(
 ،١/٨٧:ھم1ع الھوام1ع ف1ي ش1رح جم1ع الجوام1عو ،٢/٥٩٤: فخ1ر ق1دارة ،تحقی1ق،م1الي اب1ن الحاج1بأ :ینظر  )٢(

 .٥٠: فائز فارس: تحقیق  ،البن الدھان سعید بن المبارك: والفصول في العربیة 
س11ائد ،)دراس1ة ص11رفیة داللی1ة(منتھ11ى الجم1وع ف11ي لس1ان الع11رب  ةص1یغ: وینظ11ر  ،٣/٢٢٧:  كت1اب س1یبویھ )٣(

 .٧-٦: اطروحة دكتوراه،محمود حسن
 .٣/٣٢٧: شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك  )٤(
 .٤١: محمد خیر الحلواني: والواضح في النحو والصرف ،٤١٤: المنھج الصوتي للبنیة العربیة : ینظر  )٥(
 .٧٣٠:ألفاظ القرآن الكریم ممعجم:ینظر )٦(
 .٢٣٠: اني لألبحاث الشرقیةالُمعھد األلم،راینھرت فایبرت: تحقیق  ،دیوان الراعي النمیري )٧(
 .٢٣٠:ھامش الدیوان: ینظر،فامنع مظالم :أي،فادفع: قولھ)٨(
 .٨٥١،المعجم المفھرس أللفاظ نھج البالغة: ینظر  )٩(
 .٢٩٣: ١٦٤/خ: نھج البالغة  )١٠(
 .١١/٢٦٢: ومفتاح السعادة  ،١٠/٣٢،منھاج البراعة: ینظر  )١١(
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) ِم111نْ (أف111اد ح111رف الج111ر  وق111د،وھ111ي جم111ع ُظالَم111ة م111رَّ كم111ا  ممنوع111ة م111ن الص111رف) مفاِع111ل(
  .)١(وھو إحدى معانیھا،بعض مظالمھم الكثیرة :أي،التبعیض

المُة ا: (وقد ذكر أھل اللغة أنَّ  فھ1ي : أّم1ا ال1ـَمْظلِمُة : ق1ال س1یبویھ .وھ1ي ال1ـَمظلَِمةُ ،ما ُتْظلََمھُ : لظُّ
لیَم1ُة  )...(ُظْلَم1ھُ  :وأرْدُت ِظالَم1ُھ وُمظال1ـََمَتُھ أي.اسم ما أخ1ذ من1ك الم1ُة والظَّ م1ا تطلب1ھ عن1د : والظُّ

  . )٢()وھو اسم ما أُِخَذ منك،الظالِم
الَم11ُة  وذھ11ب من11ھ  أخ11ذھا :یق11ال ،الت11ي تطلبھ11ا عن11د الظ11الِم اس11م َمظلََمِت11ك:األزھ11ري إل11ى أنَّ الظُّ
  .)٣(ُظالَمةً 

التي وردت في النص دلَّت على طلب الناس للحقوق التي ُظلُِموا ) مظالمھم(لفظة   وھذا یعني أنَّ 
  .فیھا من قبِل خلیفِتھم

  

                                           
عب1د .د: تحقی1ق ،)ھ1ـ٣٨٤:ت(أب1و الحس1ن عل1ي ب1ن عیس1ى الرم1اني النح1وي  ،كتاب معاني الح1روف: ینظر  )١(

 .٩٧: الفتاح اسماعیل شلبي
 .٣٣/٣٥: )ظلم(وتاج العروس ،٤/٩١،كتاب سیبویھ: وینظر ،٣٧٥-١٢/٣٧٤) : ظلم(العرب  لسان  )٢(
 .١٤/٣٨٦: )ظلم(تھذیب اللغة :ینظر )٣(
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 ثالثاملبحث ال

  )املاضي واملضارع(داللة الصيغة الفعلية
  

الً 
ّ
 (داللة الفعل املاضي:أو

َ
م
َ
ل
َ
   )ظ

ل في مادة تناولُت  وھ;و م;ا دلَّ عل;ى ح;دث ف;ي ،تعریف الفعل الماض;ي،)ل.د.ع(في الفصل األوَّ
ومنھ یش;تق المض;ارع ،وھو عند البصریین أصل األفعال،زمان مضى وانقضى قبل زمن التكلم

تص;لح لجمی;ع ) َفَع;لَ (وك;ون ص;یغة ،السیاق الذي یأتي بھ یحددھاوأنَّ لھ دالالت متعددة ،واألمر
  .)١(الزمنةا

Å    É  È   Ç  Æ[:تع;;الى ھل;;وقمنھ;;ا و،الق;;رآن الك;;ریم كثی;;راً ف;;ي  )َظلَ;;مَ (وردت لفظ;;ة 

  Ì  Ë  Ê{)٣(بتعذیبھم وإھالكھم ولكن ظلموا أنفسھم بالشرك:أي،)٢( .  

  ]الطویلمن [                                    .)٤(قال الفرزدق،وفي الشعر العربي

  اللَیالِیا ءَ عاتَِكةَ الَّتي       لَھا ُكلُّ بَدٍر قَد أَضاَوما ظَلََم الُملَك اِبُن 
بص###یغة الفع###ل الماض###ي المج###رد م###ن ،ف###ي خط###ب نھ###ج البالغ###ة) م.ل.ظ(وردت م###ادة  

  : للداللة على،)٥(الزیادة،ثالث مرات في ثالث خطب
ـــاس :أوالً  ـــن الن ـــريه م ـــان لغ ـــم اإلنس

ْ
ل
ُ
ف;;;ي وص;;;ف ،)∆(وذل;;;ك ف;;;ي س;;;یاق كالم;;;ھ ،ظ

ةً فِ"ي ِدی"ن((:قولھ،المتقین لِیَن إِْن َك"اَن فِ"ي اْلَغ"افِ ))...((فَِمْن َعالََمِة أََحِدِھْم أَنََّك تََرى لَھُ قُ"وَّ
اِكِریَن، اِكِریَن لَ"ْم یُْكتَ"ْب ِم"َن اْلَغ"افِلِینَ ُكتَِب فِ"ي ال"ذَّ "ْن . َوإِْن َك"اَن فِ"ي ال"ذَّ ، ظَلََم"ھُ یَْعفُ"و َعمَّ

 .)٦())َعھُ َویَِصُل َمْن قَطَ ْعِطي َمْن َحَرَمھُ،َویُ 
 هللا عّب;رَ وألج;ل ھ;ذا ،وھ;و م;ن ش;عار الص;الحین،فی;ھ إش;ارة إل;ى مق;ام العف;و )یعفو عمن ظلم;ھ( 

وق;د أم;ر ،)٧(]  T  S  R  Q  P  O  N  M[:حی;ث ق;ال،نفسھ ب;ھ تعالى عن

µ  ´¸    »  º  ¹  ¶[:ی;;ر م;;ن اآلی;;ات ومنھ;;ا قول;;ھ تع;;الىهللا عب;;اده ب;;ھ ف;;ي كث

                                           
 .٢٧٨-٣/٢٦٧ ،للسامرائي: ومعاني النحو، ٧/٤: وشرح المفصل في العربیة، ٢/٢٢٤: شرح الكافیة:ینظر )١(
 .٣٣:من اآلیة:النحلسورة  )٢(
 .١٠/١٠٢،جامع األحكام:ینظر )٣(
 .٢/٦٣١:الدیوان )٤(
 .٨٥٠:معجم المفھرس أللفاظ نھج البالغةال:ینظر  )٥(
 .٣٨٤:  ١٩٣/خ:نھج البالغة  )٦(
 .٥٢: البقرة سورة  )٧(
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م;ن قص;;اص أو  العب;;د وق;د عرف;وه بإس;;قاط م;ا یس;تحقھ،االنتق;;اموالعف;و ض;د ،)١(]¼

;  >  =  <  ?  @   C  B  A  {:قال هللا تعالى،)ویصل من قطعھ(،ةغرام

G  F  E   D{)وھ;;;;;ذه الص;;;;;فات ال;;;;;ثالث م;;;;;ن مك;;;;;ارم األخ;;;;;الق ومحام;;;;;د .)٢

  .العّفة والثالثة تحت،والثانیة تحت السخاء،فاألولى مندرجة تحت الشجاعة،الخصال

وأنَّ ،میر الغائ;;بف;;ي ال;;نّص عل;;ى ص;;یغة الفع;;ل الماض;;ي المس;;ند إل;;ى ض;; )َظلََم;;ھُ (وردت لفظ;;ة 
وھ;ذا یعن;ي أنَّ العف;و ع;ن الظ;الم ،تدّل على الحدوث والتجدد،جملة فعلیة،)یعفو عّمن ظلمھ(:جملة

المتساویة في ع;دد  وصفاتھ المستمرة كما نجد استعمال اإلمام للجمل القصیرة من خصال المتقي
فك;;ل جمل;;ة تت;;ألف م;;ن ث;;الث ،)ویص;;ل م;;ن قطع;;ھ،ویعط;;ي م;;ن حرم;;ھ،یعف;;و عم;;ن ظلم;;ھ(:ماتھ;اكل

وھ;و  عن النغمة الموسیقیة التي تنتھي بھا المقاطع الصوتیة المتش;ابھة لھ;ذه الجم;لفضال ،كلمات
إذ تحفل خطب اإلمام بسجع كثیر یضیف إلى روعة التعبی;ر وج;ودة اإللق;اء ،)السجع(ما یعرف بـ

لھ;;ذا ) ∆(،واس;;تعمال اإلم;;ام )٣(وس;;مو الفك;;رة نوع;;اً مس;;تطاباً م;;ن الموس;;یقىوج;;الل الشخص;;یة 
الخطبة ھ;ي ف;ن مش;افھة الجمھ;ور وإقناع;ھ واس;تمالتھ  یرجع إلى أنّ ،وھو من فنون الخطابة،الفن

ل;ذلك یحت;اج الم;تكلم ،عن طریق مخاطبة الوجدان والعقل واالعتماد فیھا على الس;مع یك;ون أكث;ر
تس;;تلزم توظی;;ف إمكان;;ات اللغ;;ة الت;;ي م;;ن ،وس;;معیة یجس;;دھا الس;;جع فیھ;;ا إل;;ى م;;ؤثرات ص;;وتیة

جع;ل المتلق;ي متف;اعالً م;ع المع;اني االی;ـحائیة واألفك;ار ووترس;یخھا  المبتغاة تعضید الداللةشأنھا
تتردد بنحو ،صوتیة ،ولعل السجع بما یمتلك من مؤثرات )٤( التي یروم المتكلم إیصالھا إلى متلقیھ

الم;تكلم والمتلق;ي :ابط لغوي وجمالي بین طرفي الخط;ابادر على إیجاد رمنتظم أو شبھ منتظم ق
فضال عن قدرتھ على تحقیق روابط تشد أجزاء ال;نص بفع;ل تش;ابھ نھای;ات الفق;ار وت;وازن ع;دد 

  .كلماتھا

 اإلمـام: ثانياً 
ّ
،وذل;ك ف;ي س;یاق كالم;ھ ع;ن أم;ر بیع;ة يف اخلالفـة)∆(الداللة على سلب حق

 َوأَلَّبَ"""ا      َونََكثَ"""ا بَْیَعتِ"""ي،،ظَلََمانينَّھَُم"""ا قَطََع"""اني وَ اللَّھُ"""مَّ إ:(()∆(طلح;;;ة والزبیر،قول;;;ھ
"الَ َوأَِرِھَم"ا اْلَمَس"اتُْحِك"ْم لَھَُم"ا َم"ا أَْبَرَما،َوالَ فَاْحلُ"ْل َم"ا َعقَ"َدا،؛ َعلَيَّ النَّاَس )٥( َءةَ فِیَم"ا أَمَّ

َواْس"""""تَأْنَْیُت بِھَم"""""ا أََم"""""اَم اْلِوقَ"""""اِع، فََغَمطَ"""""ا اْلقِتَاِل،قَْب"""""َل )٦(َولَقَ"""""ِد اْس"""""تَثَْبتُھَُماَوَعِمالَ،
ا اْلَعافِیَةَ ،)٧(النِّْعَمةَ    . )١( ))َوَردَّ

                                           
 .١٣:  من اآلیة:المائدةسورة  )١(
 .٢١: الرعد سورة  )٢(
 .١٥٠،بالغة اإلمام علي:ینظر  )٣(
في الوظائف الداللیة  دراسة(أسالیب البدیع في نھج البالغة و، ٥:أحمد الحوفي : فن الخطابة: ینظر )٤(

 .٤٩: جامعة الكوفة،كلیة اآلداب،أطروحة دكتوراه،اويخالد كاظم حمیدي الحمید):والجمالیة
 .١/٢١٥):ألب(لسان العرب:االفساد، ینظر:التألب )٥(
لسان :     ، ینظروطلبت الیھما الرجوع للبیعة.إذا رجع، أي استرجعتھما) بالثاء(من ثاب : اْسَتَثْبُتُھما)٦(

 .١/٢٤٣):ثوب(العرب
 .٧/٣٥٨):غمط(لسان العرب:جحدھا، ینظر:غمط النعمة )٧(
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إّما قطعا رحم;ي بالمقاتل;ة،وإّما قطع;ا الم;واالة ل;ي ):قطعاني(یرید طلحة والزبیر،) اللَّھُمَّ إنَّھَُما(
الت;ي أعطی;اني م;ن )ونكثا بیعتي(أسقطا حّقي،:أي)وظلماني(في الدین بالبغي علّي والمحاربة لي،

  .)٢(قبل ھذا
 ،)الفاع;ل(األثنی;ین في الخطبة على صیغة الفع;ل الماض;ي المس;ند ال;ى أل;ف)لمانيظَ (وردت لفظة

م;;ن خ;;الل مالحظ;;ة ،)إنَّ (یر،ووقع;;ت خب;;راً ل;;ـیعل;;ى الح;;دوث والتغ فعلی;;ة دال;;ة):ظلم;;اني(وجمل;;ة
عن;د ) الَقْطع(الّظلم،ألنَّ داللةعلى  القطیعة  )∆(اإلمام نلحظ تقدیم ) يقَطََعاني َوظَلََمان(التركیب

ً  قطعُت الّشيَء أقطع;ھُ :َصْرٍم وإِبانة َشيٍء من شيء،یقال:(اللغویین ھي  )الِھج;ران:َع;ةُ یوالَقطِ .َقْطَع;ا
ً طلح;;ة والزبی;;ر ل;;م یك;;ن مفاج ل;;مَ إنَّ ظُ :یری;;د أْن یق;;ولَ )∆(وك;;أنَّ اإلم;;ام ،)٣( فیم;;ا أض;;مراه ف;;ي  ئ;;ا

أَخ;ذا و ،أي نقض;ا عھ;دھما ل;ھ،ُث;مَّ نكث;ا بیع;ة اإلم;امرم والھج;ران ،إذ ب;دأا بالقطیع;ة والّص;أنفسھما
ل;م(ومن ھن;ا ك;ان معن;ى،ویثی;رون الف;تن ویفسدون األم;ر علی;ھ ضّده الناسیؤلّباِن  م;یلھم :أي) الظُّ

في مره بعد مبایعتھما لھ أل واالذعان )∆(وخروجھم عن القصد المتمثل باالستقامة بطاعة اإلمام 
أَالَ َوقَْد  :((،في قولھفي واقعة الجمل فیما بعد الى مقاتلتھم )∆(،وھذا مّما دعا باإلمامأّول خالفتھ

"""ا النَّ"""اِكثُوَن فَقَ"""ْد األَْرضِ َواْلفََس"""اِد فِ"""ي  أََمَرنِ"""َي هللاُ بِقِتَ"""اِل أَْھ"""ِل اْلبَْغ"""ي َواْلنَّْك"""ثِ  ، فَأَمَّ

v   {:ف;;ي قول;;ھ تع;;الى انبالخس;;رالعھ;;د  ونینقض;; ن،ألنَّ هللا تع;;الى وص;;ف ال;;ذی)٤())قَاتَْل""تُ 

  ¥     ¤  £  ¢  ¡     �  ~  }  |  {  z  y   x  w

§  ¦¨    «  ª  ©{)٦(الخارجین عن حّد االیمان:أي،)٥(.    

ـــة علـــىالداللـــة :ثالثـــاً 
ّ
ع;;;ن دول;;;ة بن;;;ي ) ∆(وذل;;;ك ف;;;ي س;;;یاق كالم;;;ھ ظلـــم بنـــي أمي

""ْن َرْدتُُم""وهُ َغْی""َر َمْوِرِدِه،ْمِر َغْی""َر أَْھلِ""ِھ، َوأَوْ ألَ بِ""ا ْص""فَْیتُمْ أَ :((أمّیة،قول;;ھ َوَس""یَْنتَقُِم هللاُ ِممَّ
"""بِرِ َرباً بَِمْش"""َرب،ِمْن َمطَ"""اِعِم اْلَعْلقَِم،َوَمْش"""َم"""أَْكالً بَِمأَْكل،،ظَلَمَ   )٧(َواْلَمقِ"""رِ  َوَمَش"""اِرِب الصَّ

 .)٨( ))َوإِنََّما ھُْم َمطَایَا اْلَخِطیئَاِت َوَزَواِمُل اْالثَامِ  ،السَّْیفِ َولِبَاِس ِشَعاِر اْلَخْوِف، َوِدثَاِر 
;;ْن َظلَ;;مَ ( یجع;;ل هللا النقم;;ة عل;;ى الّظلم;;ة،ومأكالً  ومش;;رباً منص;;وبان بفع;;ل : أي )َوَس;;َیْنَتِقُم هللاُ ِممَّ

  ،واستعار لفظ العلقم والصبر ومشرباً بمشربٍ  ویبدلھ مأكالً بمأكلٍ :مضمر والتقدیر
المطای;;ا (  مق;ر لم;ا یتجّرعون;;ھ م;ن ش;;دائد القت;ل وأھ;;وال الع;دو وم;;رارات زوال الدول;ة،ولفظتاوال

  .  )٩(لآلثام مكنایة عن حملھ) والخطایا

                                                                                                                         
 .٢٤٦: ١٣٧/خ:نھج البالغة )١(
  .٨/٣٢:،ومنھاج البراعة٣/١١١٧:الوضي،والدیباج ١/٣١٠):ابن أبي الحدید(شرح نھج البالغة:ینظر )٢(
 .٨/٢٧٦):قطع(لسان العرب:وینظر، ٥/١٠١):قطع(معجم مقاییس اللغة )٣(
  .٣٧٧: ١٩٢/خ:نھج البالغة )٤(
  .٢٧:سورة البقرة )٥(
  .١/٥٨:وفتح القدیر، ١/٢١٠:روح المعاني:ینظر )٦(
اً،ینظر لسان العرب:َمْقراً،أي َمِقَر الّشيُء،بالكسر،َیْمَقرُ  )٧(   .٥/١٨٣):مقر(صار مرَّ
  .٢٧٩: ١٥٨/خ:نھج البالغة )٨(
  .٣/١٢٨٤:، والدیباج الوضي٣/٢٧٥،)البحراني(شرح نھج البالغة:ینظر )٩(
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 ة،ومن خ;الل ال;ّتمعن ف;ي ج;ودفي الخطبة على صیغة الفع;ل الماض;ي المج;رد) َظلَمَ (جاءت لفظة
أق;;رب الط;;رق ،نج;;د أنَّ ھ;;ذا االس;;لوب الّنصة والس;;یاقّیة الت;;ي وردت ف;;ي س;;بك التراكی;;ب اللغوّی;;

الت ونقلھ;ا م;ن المعق;و،وترك الغامض الخفي،بة النفوس بالواضح الجليمخاط م فيللتأثیر بالكال
ھا وطبعھ;ا أكث;ر مم;ا یخاط;ب ذلك أنَّ الّنفوس تت;أثر بم;ا یخاط;ب حّس;،الخفیة إلى الحسیات الجلیة

یعني أّن نقل الدالل;ة المعنوی;ة ال;ى دالل;ة حس;ّیة ع;ن طری;ق تركی;ب األلف;اظ بعالق;ات وھذا ،عقلھا
  . )١( ةوالوجدان والبداھ وسیلة اقناعّیة العتمادھا على الحسّ وظواھر لغویة معینة،تعّد 

     
  

  : داللة الفعل املضارع  -ثانياً 
م;ا دلَّ عل;ى ح;دوث فع;ل ف;ي  وھ;والفصل األول الحدیث ع;ن دالل;ة الفع;ل المض;ارع  اولت فينت

 نَّ م;;ن عالمات;;ھ قبول;;ھ الس;;ین وس;;وفأو،ی;;دّل عل;;ى الح;;ال واالس;;تقبال أنأو بع;;ده و،زم;;ن ال;;تكلم
وذك;ر س;یبویھ ف;ي  ،وھو یشتق من الفعل الماضي بزیادة أحد أحرف المض;ارعة،ووقوعھ بعد لم

وح;;روف ،...: (م;;ا ل;;ھ عالق;;ة بالفع;;ل المض;;ارع قول;;ھم،ب;;اب مج;;اري أواخ;;ر الكل;;م م;;ن العربی;;ة
الت;;ي ف;;ي أوائلھ;;ا الزوائ;;د  اإلع;;راب لألس;;ماء المتمكن;;ة ولألفع;;ال المض;;ارعة ألس;;ماء الف;;اعلین

أفع;ُل أن;ا وتفع;ُل أن;َت أو ھ;ي ویفع;ُل ھ;و ونفع;ل :وذل;ك قول;ك،والتاء والیاء والن;ون الھمزة:األربع
  .)٢()نحنُ 

  k[ :وردت ھذه اللفظة في القرآن الكریم كثیراً بصیغ مختلفة ودالالت متنوعة،ومنھا قولھ تعالى
  s  r              q  p  o  n         m  l[ )لیس م;ن ش;أنھ س;بحانھ:أي،)٣ 

حی;;ث ارتكب;;وا باختی;;ارھم م;;ن المعاص;;ي م;;ا اوج;;ب ،ل;;یھلكھم م;;ن غی;;ر ج;;رم یس;;تدعیھ م;;ن ق;;بلھم
للفاصلة وجوز أن یكون للحصر بالنس;بة ال;ى )یظلمون(على)أنفسھم(وتقدیم،ذلكبمقتضى الحكمة 

                .)٤(الرسل الذین یدعونھم
  ]من الطویل[                                 :)٥(كثّیر عّزة قال،وفي الشعر العربي

  بِھا یَتَظَلَّمِ بِھا       یَداهُ َوإِن یُظلَْم  لََدیِھ تَُجدْ  َمسائُِل إِْن توَجدْ 
 م#رة واح#دةفي خطب نھج البالغة  )یظلم(بصیغة الفعل المضارع المجرد  )م.ل.ظ(وردت مادة 

وذل;ك ف;ي س;یاق ،)8(ال;ذي أنزل;ھ هللا تع;الى عل;ى رس;ولھ ،عدم ظلم القـرآنللداللة على ،)٦(

تُْطفَ""أُ َمَص""ابِیُحھُ،  ثُ""مَّ أَْن""َزَل َعلَْی""ِھ اْلِكتَ""اَب نُ""وراً الَ ((: قول;;ھ،ع;;ن ص;;فات الق;;رآن،)∆(كالم;;ھ 

                                           
 الص;ورة الفنی;ة ف;ي المث;ل:ینظ;رو ،٢٢٣):دراس;ة تفس;یریة (الدالل;ة اإلیحائی;ة ألص;ول البی;ان القرآن;ي :ینظر )١(

  .٣٦٦:محمد حسین علي الصغیر): دراسة نقدیة وبالغیة (القرآني 
 .١/١٤: كتاب سیبویھ )٢(
 .٩:من اآلیة:الرومسورة  )٣(
 .٢١/٢٣:وروح المعاني، ٣/٤٧٥الكشاف،:ینظر )٤(
  .٣٠١:الدیوان )٥(
 .٨٥٠،المعجم المفھرس أللفاظ نھج البالغة: ینظر  )٦(



 المبحث الثالث.................................................. الفصل الثالث 

١١١ 

ُدهُ، َوبَْحراً الَ یُْدَرُك قَْعُرهُ  َوِسَراجاً الَ یَْخبُو َضْوُؤهُ، َوفُْرقَان"اً الَ  یُظلِمُ َوُشَعاعاً الَ ))...((تََوقُّ
  .)١())یُْخَمُد بُْرَھانُھُ 

كالس;راج ین;ور القل;وب المظلم;ة :أّوالً  الكتاب وھ;و الق;رآن ال;ذي)8(أنزل هللا تعالى على الرسول 
م ً ،ونور القرآن في المصباح والفرق أنَّ السراج قد یطفأ،في اللیل المظلِ السراج الذي ال ھو :وثانیا

 ً ووج;ھ الش;بھ ف;ي ،ال یدرك قع;ره لكث;رة عمق;ھ البحر الذي  ھو:ینتفي توقده فھو دائما متوقد وثالثا
القرآن كذلك الھتداء الناس و،أّما األول فألنَّ النور ھو الظاھر بالذات والمظھر للغیر،الكل ظاھر

وأّما الثالث ف;ألنَّ البح;ر عمی;ق ،ینتفع بھ في ظلمة جھل الضاللة وأّما في الثاني فألّن السراج ،بھ
وھك;ذا الق;رآن ال یمك;ن ألح;ٍد ،ال یمكن ألحٍد الوقوف واإلطالع على ما في قع;رهو،ال یدرك قعره

  ،)٢(ج كّل ما فیھ من الحقائق والمعارفالبلوغ إلى قعره واستخرا،من العلماء الغائصین في عمقھ
بمعن;ى حق;اً ،ال یُغطي الحقَّ الوارد بھ ظالم شبھة وال تلبیس باطل :أي) وشعاعا ال یظلم ضوؤه(

#  $  [:فیغطیھ ویستره كما قال تعالى،اطلال یشوبھ ُظْلمة الب :أي ال یدانیھ شكٌّ وریب

وفاص;;ال ،فارق;;اً ب;;ین الح;;قِّ والباط;;ل :أي )وفرقان;;ا ال یخم;;د برھان;;ھ(،)٣(]  *   +  ()  '%   &

o  n   [:كم;ا ق;ال تع;الى،)٤(ناتھ التي یفرق بینھم;ابینھما ال تنتفي براھینھ الجلیة وبیّ 

s  r  q  pt  [)٥(.  

حی;ث زخ;ر نھ;ج البالغ;ة بألف;اظ ،)∆(نلحظ أثر القرآن الكریم في خط;ب اإلم;ام  من خالل النص
;ھا لیوظفھ;ا ف;ي ،القرآن الكریم وشيء من مفرداتھ التي حرص اإلمام فیھا عل;ى اقتباس;ھا م;ن نصِّ
وك;ذلك اقتب;اس ،م;ن خ;الل اقتب;اس اللفظ;ة القرآنی;ة،ولكن بموقفھ الفني الذي ھو فی;ھ،الداللة نفسھا

م هللا تع;;الى بھ;;ذه االقتباس;;ات الت;;ي كالم;;ھ بك;;ال) ∆(فق;;د طب;;ع اإلم;;ام ،االس;;تعمال القرآن;;ي لأللف;;اظ
وم;ن ،)٦(بثقافة الق;رآن الك;ریم) ∆(تجيء متمكنة في النص مما یدل على شدة امتزاج ذات اإلمام 

  . ھنا كان اإلمام ھو القرآن الناطق

ألّنھ;ا حاض;رة دائم;اً ب;اللفظ ،ينفاإلمام ال یجد مشقة في استدالل اللفظة القرآنیة من مخزونھ ال;ذھ
للفظ;ة ) ∆(وھذا یعني أنَّ اقتباسات اإلمام علي ،ذھنھ كلما أراد التعبیر عن معنى ما والمعنى في

القرآنی;;ة تحم;;ل ف;;ي طابعھ;;ا اقتب;;اس ال;;نص ال;;ذي ج;;اءت فی;;ھ،وتلك س;;مة فنی;;ة تض;;اف إل;;ى طبیع;;ة 
اقتباسات اإلمام للفظة القرآنیة التي ھي اقتباسات فاعلة تض;یف مزی;داً م;ن المع;اني داخ;ل ال;نص 

في اقتباساتھ ) ∆(فاإلمام  .وتمتزج معھ بعالقات غایة في التمكن واالنشداد،ي حلت فیھالجدید الذ

                                           
 . ٣٩٧:  ١٩٨/ خ: نھج البالغة  )١(
 .٤٠٨-١٣/٤٠٦،مفتاح السعادة: ینظر  )٢(
 .٢:  من اآلیة:البقرةسورة  )٣(
 .١٢/٢٧٢: ومنھاج البراعة ،٣/٤٥٨: )البحراني(شرح نھج البالغة :ظر ین )٤(
 .١٨٥:  من اآلیة:البقرةسورة  )٥(
 .٣٦: عصر القرآن :ینظر  )٦(
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یوج;;د المن;;اخ المالئ;;م والمش;;ابھ لم;;ا ھ;;و موج;;ود ف;;ي ال;;نص األص;;لي القرآن;;ي للمف;;ردة م;;ن خ;;الل 
   األسلوبصناعة عالقات تقتضي 

  .)١( كي ال تبدو اللفظة المقتبسة غریبة على المحیط الجدید،القرآني

                                           
 .٥٤-٥٢: ،عباس علي الفحام.د):دراسة في الشكل والمضمون(بالغة األثر القرآني في نھج ال: ینظر )١(
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لم املخصوصة بـ تدالال
ُّ
نحية عن (ألفاظ الظ

َّ
 والت

ِّ
العدول عن احلق

  )القول والرأي
 : الرتك -١
9 التركُ ،والكاف والراءُ  التاءُ : ترك (  ى البیض9ةُ س9مَّ ول9ذلك تُ ،وھ9و قی9اس الب9اب،يءالتخلی9ة ع9ن الشَّ

 . )١()بالعراء تریكةٌ 
9 ب9یضُ :كة بسكون الراءرْ التّ  صلْ أو وھ9ي ،)ك9ةِ رِ التَّ (فبمعن9ى م9ن ) َتِرك9ة(ا بكس9ر ال9راء النع9ام وأمَّ

وف99ي الش99عر ،أبقین99ا علی99ھ:أي،)٣(}  &  '  )  ({:قول99ھ تع99الى و.)٢(الش99يء المت99روك

  ]طویلمن [                                                 :)٤(العربي قال كثّیر عّزة

َك تاِركُ      أَن تَزوَرھا  َت لَیلى َعنَوةً تََجنَّبْ    َوأَنَت اِمُرٌؤ في اَھِل ُودِّ
ف9ي اللغ9ة  الترك9ةُ ( وھذا یعني أنّ ،)٥())اسالنّ  اإلسالم وبقیةُ  نتم تریكةُ أو: (()∆( ومنھ حدیث عليّ 

ً  اإلنس99انُ  م99ا ت99ركَ  الترك99ةُ :ص99طالح وف99ي اال،ویبقی99ھص م99ا یترك99ھ الش99خْ : ً  ص99افیا  ع99ن ح99قِّ  خالی99ا
  .)٦()الغیر

   متنوعة بصیغ مختلفة ودالالت،)٧(في خطب نھج البالغة ثمانَي عشرة مرة) ترك(ورد لفظ 

في معنى الحكمین ) ∆(في سیاق كالمھ  دالة على العدول عن احلق) كَ رَ تَ (وقد جاءت لفظة ،

ِعْنَد اْلق9ُْرآِن، والَ یَُج9اِوَزاهُ، َوتَُك9وَن أَْلِس9نَتُھُما َمَع9ھُ  فَأََخْذنَا َعلَْیِھَما أَْن یَُجْعِجَعا ((:قولھ 
اْلَح9999قَّ َوھَُم9999ا یُْبِص9999َرانِِھ، َوَك9999اَن اْلَج9999ْوُر  تََرَك9999اوَ َوقُلُوبُھَُم9999ا تَبََع9999ھُ، فَتَاَھ9999ا َعْن9999ھُ، 

  .)٨())اْستِْثنَاُؤنَا َعلَْیِھَما فِي اْلُحْكِم بِاْلَعْدِل َواْلَعَمِل بِاْلَحقِّ َوقَْد َسبََق ))...((َھَواھَُما
وال  یعم9ال بم9ا ف9ي الق99رآن نْ أوأخ99ذ العھ9د والمیث9اق ،یقف9ا دون9ھ :أي) یجعجع9ا عن9د الق9رآن(:فقول9ھ

عدال عن الق9رآن وع9ن حكم9ھ  :أي)وھما یبصرانھ تركا الحقّ (و، الّ ي ضَ أ،)فتاھا عنھ(،یتجاوزاه
ولم یك9ن ذل9ك ،ع9ن عل9م ال ع9ن جھ9ل عم9داً  بمعنى تركا الح9قّ ،علمھما ومعرفتھما بحقیتھ )الحقّ (

  .)٩(فتنة بل عن درایة 
إذ ،وھ99ي م99أخوذة م99ن الط99ابع الب99دوي،)یجعجع99ا(اإلم99ام انتق99ى لفظ99ة  نَّ أنلح99ظ ف99ي ال99نص كی99ف 

فھ99ا إذا فجَ بالماش99یة وجَ  عَ عَج99جَ : (م99ال أو اإلب99ل م99ن ق99ولھم تس99تعمل ھ99ذه اللفظ99ة ف99ي ح99بس الجِ 

                                           
 .١/٣٤٥) : ترك(معجم مقاییس اللغة  )١(
 .١٠/٤٠٦ :)ترك(ولسان العرب  ،٤/١٥٧٧: )ترك(والصحاح  ،٥/٣٣٦) : ترك(العین :ینظر  )٢(
 .٧٨: الصافات سورة  )٣(
 .٣٤٩:الدیوان )٤(
 .١/١٨٨: النھایة في غریب الحدیث  )٥(
 .٥١: التعریفات  )٦(
 .٣٣٤-٣٣٢: المعجم المفھرس أللفاظ نھج البالغة : ینظر  )٧(
 .٣٢١:  ١٧٧/ خ: نھج البالغة  )٨(
 .١٠/٢٠٨: منھاج البراعة: ینظر  )٩(
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حبس حكم الحكمین في  لیدّل بھا على،جدیدا االً ماستع ھذه اللفظةلل اإلمام ااستعمكان ف )١()حبسھا
  .وھذه غایة البالغة وجوھرة الفصاحة،الحقّ  وھو والحكم بما ورد بھ،ضمن حدود القرآن

الع9دول : (في اللغة ھ9و) المیل(نَّ أل،عن الحق) ماال(لم یستعمل لفظة ) ∆(اإلمام  كذلك نلحظ أنَّ 
م999ا یترك999ھ الش999خص (:س999بق تعریف999ھكم999ا ،)الت999ركُ (ن999ا بیّ  وق999د،)٢()ل999ى الش999يء واإلقب999ال علی999ھإ

والحكم9ان ی9دركان  ،ف9ي الق9رآن وواض9حٌ  نٌ والحك9م ب9ھ ب9یّ  معرف9ة الح9قِّ  نَّ أوھذا یعن9ي ،)٣()ویبقیھ
فك9ان ،وحكم9ھ ھما تج9اوزا الق9رآنإال أنّ ،أي یعقالنھ،)وھما یبصرانھ: (ولسیاق الكالم یق نَّ أل،ذلك

عل9ى معرف9ة اإلم9ام  دل9یالً  الت9ي أفادتھ9ا         یاقیة والدالل9ة الّس9 ،)ت9رك(انتقاء اإلمام لھذا اللف9ظ 
  ما یسعى إلیھ المتكلم أو فإنَّ  ،بجواھر اللغة ومكامنھا

ث9ر ف9ي اختی9اره كیفی9ة أوللموق9ف ،ا في نفس9ھ م9ن أفك9ار بوض9وح أو بتوری9ةالخطیب التعبیر عمّ  
ض9من  ف9ي من خالل معرفتھ بداللة األلفاظ وإیحاءاتھا ف9ي ذھ9ن المتلق9ي إذا م9ا وض9عت ،التعبیر

، ١٣٧، ١٢٩، ١٢٧، ١٢١، ٨٤، ٢٧، ٢٢(/ف99ي خ وردت مث99ل ھ99ذه الدالل99ةو.)٤(تركی99ب مع99ین
٢٢٨، ١٩٢، ١٧٢، ١٦٤، ١٥٧، ١٥٠، ١٤٥، ١٤٤(.  

  

 : التعسف  -٢
ة م99ا ھ99ي ك99الحیرة وقل99ّإنَّ ،عل99ى خی99ر كلم99ات تتق99ارب لیس99ت ت99دلُّ ،الع99ین والس99ین والف99اء:  عس99ف(

بغی99ر    ورك99وب مف99ازةٍ ،رك99وب األم99ر م99ن غی99ر ت99دبیر: ف ْس99العَ : (ق99ال الخلی99ل  )٥()البص99یرة
 ]من البسیط[                                  : )٧(ةمّ قال ذو الرّ  )٦()فومنھ التعسُّ ،قصدٍ 

  )٨(یدعو ھاَمھ البُومُ  غَضفَ أفي ظلِّ      ُف النَّازَح الـمجھوَل َمْعِسفُھُ سِ قد أعْ 
99عَ وك99ذلك التَّ ،بغی99ر ھدای99ة واألخ99ذ عل99ى غی99ر الطری99ق الس99یرُ :  فُ ْس99والعَ  ومن99ھ  ،س99افُ عتِ واال فُ سُّ
ً  فالنٌ  سفَ وعَ  ،الحقَّ  دْ یقصِ  مْ إذا لَ  سوفٌ رجل عَ :قیل ً سْ عَ  فالنا  أنْ : في األصل  فُ سْ والعَ  ،ھلمَ ظَ :  فا

9عَ وتَ .ل9م والج9ورم فنق9ل إل9ى الظُّ ل9َعلى غی9ر طری9ق وال ج9ادة وال عَ  رُ یأخذ المسافِ  ً  ف9النٌ  فَ سَّ  فالن9ا
ً إ عسوفٌ  ورجلٌ ،فھنصِ لم ولم یُ ركبھ بالظُّ     .)٩(ذا كان ظلوما

  .ذكره ولكنھ ورد في الشعر العربي وقد مرّ ،)١٠(لم یرد ھذا اللفظ في القرآن الكریم
  :للداللة على ،)١١(اللفظ في خطب نھج البالغة في ثالثة مواضعورد ھذا 

                                           
 .٨/٥١) : جعجع(لسان العرب  )١(
 .٦٣٦ /١١):میل(ن .م )٢(
 .٥/٣٣٦: )ترك(العین  )٣(
 . ١٥:ة وحسن الفيعبد القادر أبو شریف.د،علم الداللة والمعجم العربي:ینظر )٤(
 .٤/٣١١) : عسف(معجم مقاییس اللغة  )٥(
 .١/٣٣٩: )عسف(العین  )٦(
  .٤/٣١١: )عسف(العین:وینظر، ١٤٢،دیوان ذي الّرّمة)٧(
وم9ن ث9مَّ قی9ل .عس9َف َیْعِس9ُف َعْس9فاً :(الس9یُر عل9ى غی9ر ھ9دًى ) : َعْس9فُ ال: (آِخٌذ في غیر ُھدى ق9ال  :أعِسَف  )٨(

تح9ت :أي)ف9ي ظ9ّل أغض9ف(،)ال یرك9ب القص9د،یأتي األمر بغیر ح9قٍّ وم9ن غی9ر جھت9ھ: أي ) ھو َیْعِسفُ : (للوالي
  .١٤٢: دیوان ھامش ال:اللیل، ینظر

 .٩/٣٤٦) : عسف(ولسان العرب  ،٢/١٠٦، )عسف(تھذیب اللغة :ینظر  )٩(
 .٧٦٥):عسف(معجم الفاظ القرآن:ینظر  )١٠(
 .٨٩٦،المعجم المفھرس أللفاظ نھج البالغة: ینظر  )١١(
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قول9ھ ،)الحك9یم العاق9ل(ف9ي ص9فات البص9یر) ∆(وذلك ف9ي س9یاق كالم9ھ  العدول عن احلق: اوالً 

9َر، َونَظ9ََر فَأَْبَص9َر، َواْنتَف9ََع ب9ِاْلِعبَ ((: یُِع9یُن َعل9َى َوالَ ))...((رِ فَإِنََّما اْلبَِصیُر َم9ْن َس9ِمَع فَتَفَكَّ
، أَْو تََحِریفٍ  بِتََعسُّفٍ نَْفِسِھ اْلغَُواةَ    .)١())ِمْن ِصْدق في نُْطق، أَْو تََخوُّفٍ  فِي َحقٍّ

ً ایكون عونا لم9ن ك9ان غ أالّ :أي) ن على نفسھ الغواةییع الو(  ع9ن الطری9ق م9ن الخل9ق  حائ9داً ،وی9ا
أو  ،غی99ره بأخ99ذ ح99قّ ، بالع99دول ع99ن الح99ق :أي) بتعس99ف ف99ي ح99ق(ا ّم99إعل99ى نفس99ھ بأفع99ال یفعلھ99ا 

ً بالزیادة على حقّ  بتعس9ف ف9ي : (قول9ھ اني إل9ى أنَّ لبحراوذھب  ،في الحالین جمیعا ھ فیكون ظالما
بعض999ھا أس999ھل م999ن  ل999ھ درج999ات  الح999قَّ  نَّ إف999 ھوص999عب الح999قّ  ال یحملھ999م عل999ى م999رّ  :أي )ح999قٍ 
والعداوة لھ والق9ول  ن یقولھ ویأمر بھفاالستقصاء فیھ على غیر أھلھ یوجب لھم النفرة عمَّ ،بعض
9 نْ أویحتمل ،فیھ  نَّ إب9ھ م9ع ن9وع م9ن التقص9یر فی9ھ ف9 التكل9ف ف9ي العم9ل :ف ف9ي الح9قّ یرید بالتعسُّ

و متكلفا للعمل بھ مقصرا طمعوا في الباطل فك9ان أفإذا وجدوا ركیكا فیھ  ،الغواة ھم تاركو الحقَّ 
  .)٢( قد أعانھم على نفسھ بذلك

اإلم9ام  نّ أوك9،نمن9وّ ) الب9اء(مج9رور بح9رف الج9ر ،مفرد بص9یغة المص9در) تعسف(وقد جاء لفظ 
 دلَ َع9 خ9ذ بمش9ورتھم واس9تعان بھ9مأالعاقل إذا ما مكن من نفسھ أھل الضالل و یشیر إلى أنَّ ،)∆(

 اللغوی99ون إل99ى أنَّ  إذ ذھ99ب،ول99م ینص99فھ وظل99م غی99ره ف99ي اس99تالب الح99ق من99ھ،ع99ن ج99ادة الص99واب
ً  وعس9ف ف9النٌ ،لم یقصد الحقَّ  الذي: الرجل العسوف ھو  ً  فالن9ا  نَّ أ ول9ذلك نلح9ظ.)٣(ھَم9لَ ظَ :  عس9فا

فق9د ذك9ر اللغوی9ون ،عن الح9قّ  العدولدلّت على السیاق الذي وردت فیھ في  )التعسف(لفظة داللة
م9ام لإل ك9انوم9ن ھن9ا .)٤()ج9ارَ :وع9ن الطری9قِ ،ح9ادَ :  وع9دوالً  ع9دالً  ع9ن الش9يء یع9دلُ  عدلَ (: نَّ أ
ھو المتغیر  ھذا االبتكار  لّ ظفی ،أللفاظلالمعاني الجدیدة  خلق             منھجھ وأسلوبھ في )∆(

  .)٥(اإلقناع لدى المتلقین األساس والحاسم في تحقیق ھدف

ر عن حال الناس في آخ) ∆(وذلك في سیاق كالمھ ،الداللة على سلوك طرق الضالل: ثانيًا 

أَیَُّھ999ا الن999َّاُس، ل999َْو ل999َْم تَتََخ999اَذلُوا َع999ْن نَْص999ِر ((:)∆(وھ999و یعظھ999م ویرش999دھم قول999ھ،الزم999ان
ُس9وِل، َوُكفِی9تُْم  ))...((اْلَحقِّ  اِعَي لَُك9ْم، َس9لََك بُِك9ْم ِمْنَھ9اَج الرَّ َواْعلَُموا أَنَُّكْم إِِن اتَّبَْع9تُُم ال9دَّ

  .)٦())ْعنَاقِ َعِن األ ، َونَبَْذتُُم الثِّْقَل اْلفَاِدحَ االْعتَِسافِ َمُؤونَةَ 
ی99تم مؤون99ة كف(،واالنتص99ار بجانب99ھ،ص تتح99دث ع99ن تخ99اذل الن99اس ع99ن القی99ام ب99الحقبدای99ة ال99نّ 

أي س9999لوك طری9999ق ،)٧()األخ9999ذ عل9999ى غی9999ر الطری9999ق:العس9999ف:(ق9999ال الج9999وھري،)االعتس9999اف
  .)٨(اإلثم والعذاب في اآلخرة عن األعناق :أي) نبذتم الثقل الفادح(و،الضالل
على صیغة المصدر المشتق م9ن الفع9ل غی9ر الثالث9ي ،مفردةوردت  )االعتساف(لفظة  نَّ أونلحظ 

التي ) إنْ (سلوب الشرط بـاص في النَّ ) ∆(وقد استعمل اإلمام ،وھي مجرورة باإلضافة،)اعتسف(
                                           

 .٢٦٨:  ١٥١/ خ: نھج البالغة  )١(
 .٣/١٢٣١: والدیباج الوضي ،٣/٢٤٢: )البحراني(شرح نھج البالغة : ظر ین )٢(
أب99و عثم99ان  :وكت99اب األفع99ال، ١/٦٥٢): عس99ف(أس99اس البالغ99ة و ،٤/١٤٠٣: )عس99ف(الص99حاح :ینظ99ر  )٣(

 .١٢/٢٥٩ :عالمحسین محمد محمد شریف ومحمد مھدي .د: تحقیق،)ھـ٣٠٢: ت(السرقسطي 
 .١٢/٤٣٤) : عدل(لسان العرب  )٤(
 .٤٦:معتصم باكر مصطفى: من أسالیب اإلقناع في القرآن الكریم  :ینظر  )٥(
 .٣٠٢ : ١٦٦/ خ: نھج البالغة  )٦(
 .٢٤/١٥٧: )عسف(تاج العروس  )٧(
 .١٠/٨٠: ومنھاج البراعة ،٩/٢٨٩):ابن أبي الحدید(رح نھج البالغة ش:ینظر )٨(
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زم999ن الفع999ل  صُ خل999ِمعظ999م أدوات الش999رط الجازم999ة تُ  نَّ وأ.)بع999تماتّ ( ج999اء بع999دھا فع999ل م999اٍض 
ً ھا فإذا جاء الفعل بعد،ستقباللال  تَ ْم9قُ  إنْ (كقول9ك ،إلى المستقبل   ھت داللتھ الزمنیةتوجّ  ، ماضیا
ذا ولیھ99ا إ) ل99م( نَّ أكم99ا ،الماض99ي مس99تقبال         تجع99ل  إنْ (ف99ـ،)مْ ق99ُأ مْ ق99ُتَ  إنْ (:ما المعن99ىـّ إن99) تُ ْم99قُ 

  .)١()المستقبل جعلتھ ماضیا
اِعَي : (يأكون للمستقبل تالجملة  داللة نَّ أوھذا یعني  َبْعُتُم الدَّ ُسوِل، إِِن اتَّ لَُكْم، َسلََك ِبُكْم ِمْنَھاَج الرَّ

 دالالت وأغ9راض ) إنْ (بعد األداة  لمجيء المستقبل بلفظ الماضيأنَّ و،)َوُكِفیُتْم َمُؤوَنَة االْعِتَسافِ 
وغی9ر الواق9ع ،یقنتَ مُ ـن منزل9ة ال9إنزال غی9ر المت9یقِّ : بالغیة عند أھل البیان وبعض النحویین منھا 

إش9ارة  ص9یغة الماض9ي عن المس9تقبل ھن9ا إل9ى لَ دَ عَ (:یقال نْ أوأحسن مما ذكروه ،)٢(منزلة الواقع
 الّ الش9رط ال یك9ون إ نَّ إف9،تنزیل الشرط بالنسبة إلى الج9زاء منزل9ة الفع9ل الماض9ي:وھي،إلى نكتة

  .)٣()باإلضافة إلیھ فھو ماٍض ،سابقا للجزاء متقدما علیھ
مأخوذة ) المؤونة( ووجھ المشابھة أنَّ ،إلى االعتساف) المؤونة(اإلمام استعار لفظة  كما نلحظ أنَّ 

ونج9د .بغیر ھدایة م والسیرلْ المتعسف یتكلف الظُّ  نَّ إف من َثمَّ و،)٤()وھو التكلف للنفقة: ون األ(من 
ف99ي ت99رك  ف99ي ھ99ذا ال99نص ی99وحي بالوظیف99ة العقلی99ة االقناعی99ة) ∆(س99لوب ال99ذي تبن99اه اإلم99ام اال أنَّ 

J  I  {:ق9ال تع9الى،ب9اع داع9ي هللا إل9ى طری9ق االس9تقامةتّ او ،التخاذل عن نصرة الحقّ 

  V  U  T  S  R   Q  P    O   N  M  L  K{)٥(.  

 : اخلالف  -٣
والث9اني ،مقام9ھ یق9ومُ  بع9د ش9يءٍ  یج9يء ش9يءٌ  نْ أح9دھا أ،الخ9اء وال9الم والف9اء أص9ول ثالث9ة:خلف(

ل999ق ع999ن خُ  الرج999لُ  فَ ل999َوخَ ،ومن999ھ الخ999الف ف999ي الوع999د ))...((التغی999ر: والثال999ث ،امق999دّ  الفَ ِخ999
قام الذي ھ مُ سَ فْ نَ  ویقیمُ ،بھِ صاحِ  ي قولَ حِّ نَ یُ  مْ ھُ نْ مِ  واحدٍ  كلَّ  نَّ أل،فونختلِ ـُ أي م ةٌ فَ لْ خِ  والناسُ ،تغیر:أبیھ
  .)٦()اهنحّ 

 ]من البسیط[                                               :             )٧(عبید بن األبرصقال 

  )٨(ٌف َوال َمیَطُ ـْ َوما لِقَولِِھُم َخل       ینَتُھُمْ ِل ال تَنآُد طِ الفَصْ  َوالقائِلو
  .)٩()َخلَُف ِصْدٍق وَخْلُف ُسوءٍ :الَخلَُف بالتحریك  في الخیر،وبالتسكین في الشّر،یقال:(وفي اللسان 

                                           
شرح التسھیل :وینظر، ٢/١٥٨: عبد الحسین الفتلي.د:تحقیق،)ھـ٣١٦: ت (البن السراج :األصول في النحو )١(
، ٤/٩٢: د عب999د الق999ادر عط999ا وط999ارق فتح999يمحم999 :تحقی999ق ،الب999ن مال999ك،)تس999ھیل الفوائ999د وتكمی999ل المقاص999د(

 .٣/١٢٥: والخصائص
یوس99ف ب99ن أب99ي بك99ر  :ومفت99اح العل99وم  ،٢/٣٥٨،والبرھ99ان ف99ي عل99وم الق99رآن ،٣/١٠٥،الخص99ائص: ینظ99ر )٢(

 .٥٣ : أكرم عثمان یوسف:تحقیق ،)ھـ٦٢٦:ت(السكاكي
 .١/١٨٤:علي بن محمد العمران: تحقیق  ،إلبن قّیم الجوزیة: بدائع الفوائد  )٣(
 .١٣/٣٩) : أون(لسان العرب  )٤(
 .٣١: األحقافسورة  )٥(
 .٢/٢١٣) : خلف(معجم مقاییس اللغة  )٦(
 .٨٢:شرح،أشرف احمد عدرة:دیوان عبید بن األبرص )٧(
ق999ولھم الفص999ل،وحكمھم الیعص999ى وال :الّزج999ر، والمعن999ى:والم999یط، التنحن999ي نفوس999ھم: أي)ال تن999آد طین999تھم( )٨(

 .٨٢ھامش الدیوان،:التنحني، ینظریرد،ونفوسھم أبّیة 
 .٩/٨٨):خلف(لسان العرب )٩(
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 ]من الكامل[                                :)١(بن ربیعة العامري قال لبید

  بِ رَ األجْ  دِ لْ جِ كَ  َخْلفٍ في  قیتُ بَ م       وَ ھِ في أكنافِ  عاشُ یُ  ذینَ الّ  بَ ھَ ذَ 

،وتخالَف األمران واختلفا والَخلَُف في البعیر وكّل مالم یتساَو،فقد یّتفقا،  لم:أن یكون مائالً في شقٍّ
خالََفُھ :ویقالأتاُھم من َخْلِفھم أو أظَھَر لَھم ِخالف ما أْضَمَر، :وخالَف الى قومٍ  ،تخالَف واختلفَ 

«  ¼  ½   ¾  ¿  À   { :ومنھ قولھ تعالى)٢(ما َنھاهُ عنھ، بعدقَصَدهُ  :األمرالى 

Â  ÁÃ{)٣(.  

   .)٤(أن یأخذ كل واحد طریقا غیر طریق اآلخر في حالھ أو قولھ  :واالختالف والمخالفة
عل9ى االنص9راف في القرآن الكریم بصیغ مختلفة ودالالت متنوعة،ومنھا ما دّل )خلف(ورد لفظ 

   [  ^    _  `  a{:،ف999ي قول999ھ تع9999الى)٥(ومخالفت999ھ تع999الى ع999ن أوام999ر هللا
  .)٧(المنافقون الذین یحیدون عن أمره بالمخالفة:،أي)٦(}

  :)٨(وقد استعملت ھذه اللفظة في الشعر العربي دالّة على العدول،ومنھا قول الفرزدق
  ]من الطویل[                                                                                         

 كاَن َعنھُ یُخالِفُ  أَلَم یَأِت بِالَشأِم الَخلیفَةَ أَنَّنا       َضَربنا لَھُ َمنْ 
م99ا وفی.)٩(فAAي اثنAAین وثالثAAین موضAAعا واشAAتقاقاتھ) خلAAف(رد لفAAظ فقAAد و فAAي خطAAب الAAنھجأّمAAا و 

،           )Γ(ھ999ل البی999ت أذك999ر  ف999يفق999د وردت ف999ي س999یاق كالم999ھ  )العـــدول(یخ999ص دالالت999ھ عل999ى 

ھُْم َعْیُش اْلِعْلِم، َوَمْوُت اْلَجْھِل، یُْخبُِرُكْم ِحْلُمھُْم َعْن ِعْلِمِھْم، َوَصْمتُھُْم َعْن ِحَك9ِم ((:قولھ
  . )١٠())ْسالَمِ اْلَحقَّ َوالَ یَْختَلِفُوَن فِیِھ، ھُْم َدَعائُِم اإل یَُخالِفُونَ الَ َمْنِطقِِھْم، 

في كل ش9يء ھ9و الع9دل المح9ض ال9ذي وس9ط  ن الحقَّ أل،ال یعدلون عنھ :أي) ال یخالفون الحقَّ ( 
یھ99دون  ،ھ99م األئم99ة المھ99دیون م99ن هللا،وآل محم99د ص99لوات هللا عل99یھم أجمع99ین،اإلف99راط والتف99ریط
   .)١١( وھم الحجج اإللھیة لمكان عصمتھم ال یعدلون عن الحق طرفة عین أبداً ،وینظرون بنور هللا

                                           
 .٢٦: ١ط اعتنى بھ،حمدو طّماس،: دیوان لبید بن ربیعة العامري)١(
، وت99اج ٢/٥٦٤:،وبص99ائر ذوي التمیی99ز١/٢٦٣):خل99ف(، وأس99اس البالغ99ة٤/١٣٥٥):خل99ف(الص99حاح: ینظ99ر )٢(

 . ٢٣/٢٧٦):خلف(العروس
 .٨٨:من اآلیة:سورة ھود )٣(
 .١٥٧،)خلف(معجم مفردات ألفاظ القرآن: ینظر  )٤(
 .٣٦٧،)خلف(معجم ألفاظ القرآن:ینظر )٥(
 .٦٣:من اآلیة:سورة النور )٦(
 .١٨/٢٢٤،روح المعاني:ینظر )٧(
 .٢/١١٠:الدیوان )٨(
 .٥١٨-٥١٥: معجم المفھرس أللفاظ نھج البالغةال:ینظر  )٩(
 .٤٥٤: ٢٣٩ /خ:نھج البالغة  )١٠(
ومنھ9اج ،          ١٣/٣١٧): ن9يالبحرا(وش9رح  ،١٣/٢٤٣: )اب9ن أب9ي الحدی9د(البالغ9ة  رح نھجش:ینظر  )١١(

 .٣/١٦١: البراعة
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 وأّن لفظ9999ة،ت عل9999ى الح9999دوث والتج9999ددجمل9999ة فعلی9999ة دل9999ّ) ال یخ9999الفون الح9999قّ (ج9999اءت جمل9999ة 
عل9ى  دالل9ة لل،النافی9ة غی9ر العامل9ة) ال(وردت على صیغة الفع9ل المض9ارع المنف9ي ب9ـ،)یخالفون(

   .)١(ھا تخلصھ لالستقبالكان النحاة یرون أنَّ  نْ إو،عدم تقیید الفعل بزمن على األرجح
العل9م (و) الع9یش والم9وت(واأللفاظ المتقابل9ة ،في ھذا النص الجمل القصیرة) ∆(استعمل اإلمام و

یة من الخالف تالمتأ،ھذه اللفظة من داللتھا المركزیة وقد خرجت،)ظاھرھم وباطنھم(و،)والجھل
كم9ا أن الخ9الُف ،و فعل9ھأف9ي حال9ھ  وھو أن یأخذ كّل واحد طریقاً غیر طریق اآلخ9ر ، والمخالفة
ولّما كاَن االختالُف بیَن الناس ،ولیَس كّل مختلفین ضّدین،ألنَّ كل ّضدین مختلفان، ضدّ أعمُّ من ال

Î  Ï    {: ق99ال تع99الى ، للمنازع99ة والمجادل99ةف99ي الق99ول ق99د یقتض99ي التن99ازع اس99تعیر ذل99ك 

Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   {)٣(خالَف ما أْنَزَل هللا يءبش اأتو:قیل،)٢(.  

من خالل السیاق الذي جاءت بھ على ظالل المعنى أو  َدلّتْ  )ُیخالفونَ (لفظة  نلحظ أنَّ  تقّدمَ  امّ م و
فظ9ة ھ9ذه الل فی9ھ  ال9ذي وردت أنَّ ھن9اك تطابق9اَ ف9ي الس9یاق و،لھ9ا وھ9ي یع9دلون مش9ّیةالداللة الھا

وع9دم م9یلھم أو ع9دولھم ع99ن ) Γ(م9دح أھ9ل البی99ت  ف9ي وداللت99ھ وب9ین مفھ9وم ال9ّنص)  یخ9الفون(
أو ھو ما ،ھ البیئة اللغویة المحیطة بالعنصر اللغوي المراد تحلیلھبأنَّ  :(ما یعرففالسیاق إنّ  ،الحق

  ل الكالم علىأوّ  أو ھو رد،سبق أو یلحق ذلك العنصری
 تمثی9ل      وال9نص،الس9یاق ھ9و ج9زء م9ن النظ9ام اللغ9وي نَّ إف9 مَّ وم9ن ُث9،آخره أو آخره عل9ى أول9ھ

  .)٤()لھ
ھ9ُْم ((: في سیاق كالم9ھ ف9ي وع9ظ الن9اس ) ∆(في خطبة أخرى لإلمام وردت مثل ھذه الداللة و

الَ ب9َاِطنِِھْم،َوظ9َاِھُرھُْم َع9ْن الَِّذیَن یُْخبُِرُكْم ُحْكُمھُْم َعْن ِعْلِمِھْم، َوص9ْمتُھُْم َع9ْن َم9ْنِطقِِھْم، 
یَن َوالَ یَْختَلِفُوَن فِیِھ، فَھَُو بَْینَھُْم َشاِھٌد َصاِدٌق، َوَص9اِمٌت ن9َاِطقٌ  َخالِفُونَ یُ  فقول9ھ .)٥())الدِّ
ألنَّ الح9ق ف9ي التوحی9د والع9دل  یع9دلون عن9ھال ،ھم ق9وام ال9دین وأرباب9ھنّ إ :أي) ال یخالفون الدین(

  .)٦(ھفالذین بینھم شاھد صادق یأخذون بحكم،واحد
  ).٢٨٨، ٢٠١، ١٧٧، ١٧٠، ١٥٣، ٢٤/(ومثل ھذه الداللة وردت في خ

  

 :الزل  -٤
بع99دھا الم ف99ي  زاءٍ  وك99ذلك ف99ي ك99لّ ،فف99ي المض99اعَ  نق99اسٌ رد مُ ص99ل مّط99أال99زاء وال99الم :  زلّ ( 

ع99ن ظھ9ر اللس99ان  لُّ زِ ھ َی9ّن9أل،الع99ذب: والم99اء ال9زالل .وزالً  زل9یالً ع99ن مكان9ھ  زلَّ : نق9ول .الثالث9ي
  .)٧()وابعن نھج الصَّ  المخطئ زلَّ  نَّ أل،الخطأ: ة لَّ والزَّ .لرقتھ

  ]من الطویل[                                            :                        )١(قال امرؤ القیس

                                           
 .٤/١٧٦،معاني النحوو، ٣/١١٧،كتاب سیبویھ:ینظر  )١(
 . ١٧٦:من اآلیة : البقرة سورة  )٢(
  . ٢/٥٦٣، بصائر ذوي التمییز : ینظر  )٣(
 .٩: المملكة العربیة السعودیة،كتوراهاطروحة د،ردة هللا الطلحي: داللة السیاق )٤(
 .٢٥٨:  ١٤٧/ خ: نھج البالغة  )٥(
 .٩/١٠٧) : ي الحدیدبابن أ(شرح نھج البالغة : ینظر  )٦(
 .٣/٤) : زلّ (معجم مقاییس اللغة  )٧(
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  إلى بَْطِن أُْخرى طَیٍِّب ماُؤھا َخِصرْ      اٍب َزلَّ َعن َمْتِن َصْخَرٍة بِماٍء َسح
{:وقولھ تعالى،ھإذا أضلَّ ،عن الحقِّ  الشیطانُ  ھُ وأزلَّ ،وزلالً  زلةً  لَّ زَ : و نحوه قیل أ في مقالٍ  لَّ زَ و

¼  »  º{)٣(ما عن الرأيي فنحاھُ أ،)٢(.  

ف9ي    وذل9ك ،للداللة على العـدول.)٤(في خطب نھج البالغة في موضAعین )زلّ (وردت لفظة 

ً ضّ وقد جمع الناس وح،)∆(سیاق كالمھ  الَ ! َم9ا ب9َالُُكمْ ((: )∆(فق9ال ،ھم على الجھاد فس9كتوا ملی9ا
ْدتُمْ   إِنَّھُ الَ َغنَاءَ  ))...((أَفِي ِمْثِل ھَذا یَْنبَِغي لِي أَْن أَْخُرَج ؟ ! َوالَ ھُِدیتُْم لَقَْصد! لُِرْشد ُسدِّ

لَق9َْد َحَمْل9تُُكْم َعل9َى الطَِّری9ِق اْلَواِض9ِح الَّت9ي الَ . م9اِع قُل9ُوبُِكمْ تِ فِي َكْثَرِة َعَدِدُكْم َم9َع قِل9َِّة اجْ 
  .)٥())فَإِلَى النَّارِ  َزلَّ یَْھلُِك َعلَْیَھا إِالَّ َھالٌِك، َمِن اْستَقَاَم فَإِلَى اْلَجنَِّة، َوَمْن 

  .)٦(وبئس القرار) إلى النار(مصیره  نَّ إف،عنھا ولم یستقم ي عدلَ أ) من زلَّ ( 
ي كث9رة أ،ف للدالل9ة عل9ى تكثی9ر الفع9لعل9ى ص9یغة الفع9ل الماض9ي المض9عّ  اً مفرد) زلَّ (جاء لفظ 

م9ن الدالل9ة ،م9ن خ9الل الس9یاق ال9ذي ج9اء ب9ھ) زلَّ (اللف9ظ  انتق9ل معن9ى ھ9ذاكم9ا ،و الع9دولأالزل9ل 
  .)العدول عن الطریق الواضح أو االستقامة(إلى الداللة المعنویة  ھالحسیة ل

فھ9و ال9ذي یعطیھ9ا دالل9ة ،وكیفی9ة اس9تعمال الف9رد لھ9ا،للمجتم9ع خاض9عةٌ  یھاناومع داللَة األلفاظ نَّ إ
بس9بب االنتق9اء والتوظی9ف ،وھو الذي یطورھا أو یكون سببا في موتھا أو إحیائھا،جدیدة أللفاظھا

ومث9ل ھ9ذه الدالل9ة ،)٧( وثقافت9ھ المتلق9ي بحیث تكون مالئمة م9ع ادراك9ات،ضمن سیاقات وتراكیب
  .١١٤/في خ وردت

  
 

ب -٥ 
َ
ك
َّ
 :الن

Ø  {          :تع9الىق9ال هللا .صل صحیح یدل على میل ف9ي الش9يءأالنون والكاف والباء : نكب (
ß  Þ  Ý   Ü  Û  Ú  Ù  {)ری9ح ع9دلت ع9ن مھ9ب  ك9لّ : والنكباء .)٨

  .)٩()الریاح األربع
وق9ال ،بھ ینكب نكوبا إذا ع9دل عن9ھوْ عن صَ  الدلیلُ  بَ كَ نَ : والعرب تقول  .لَ دَ عَ  :عن الشيء بَ كَ ونَ 

 عن9ھ ع9دل إذا: نكوبا ینكب ،كب فالن عن طریق الصوابنَ : العرب تقول  وسمعتُ : ابن منظور 
  .)١(ذا الزم ومتعدٍّ إفھو ،اهنحّ : ونكبھ تنكیبا ،

                                                                                                                         
 .١١١: اھیممحمد أبو الفضل إبر: دیوان امرىء القیس،تحقیق ))١(
 .٣٦: من اآلیة : البقرة سورة  )٢(
 .،١١/٣٠٦: )زلل(ولسان العرب  ،٢١٨: )زلّ (والمفردات ،٧/٣٤٨): زلّ (العین : ینظر  )٣(
 .٦٥١،المعجم المفھرس أللفاظ نھج البالغة: ینظر  )٤(
 .٢٢١: ١١٩/ خ:نھج البالغة  )٥(
 .٨/٩٥: ومنھاج البراعة ،٢/٢٤٨: توضیح نھج البالغة : ینظر  )٦(
 .٦٥: أحمد عبد الرحمن حماد.د،)واللغة كرفدراسة للعالقة اللزومیة بین ال(العالقة بین اللغة والفكر  :ینظر  )٧(
 .٧٤: من اآلیة : المؤمنون سورة  )٨(
 .٥/٤٧٤) : نكب(معجم مقاییس اللغة  )٩(
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  :)٢(ذي الّرّمة وورد في كالم العرب ومنھ قول،آن الكریملم یرد ھذا اللفظ في القر
  ]من البسیط[                                                                                            

  ھا نَِكبُ إِذا تَنَكََّب َعن أَجواز      َكأَنَّھُ ُمعِوٌل یَشكو بَالبِلَھُ 
وفیم9ا    ،ودالالت مختلف9ة بص9یغ.)٣(فAي خطAب نھAج البالغAة فAي تسAعة مواضAع) نكب(ورد لفظ 

ال9ذین ،أھ9ل الش9ام  ع9ن،)∆(في سیاق كالم اإلم9ام فقد ورد ،)العدول(على معىن یخّص داللتھ 

َوِم9ْن أَْی9َن ! ف9َأَْیَن یُت9َاهُ بُِك9ْم؟ ((:ل9یھم قول9ھإصحابھ في المس9یر أوحث ،الحقّ روا في معرفة تحیّ 
وا لِْلَمِسیِر إِلَى قَْوم َحیَاَرى َعِن اْلَحقِّ الَ یُْبِصُرونَھُ، َوُموَزِعینَ ! أُتِیتُْم؟ ب9ِاْلَجْوِر الَ  اْستَِعدُّ

  . )٤())الطَِّریقِ َعِن  نُُكبٌ یَْعِدلُوَن بِِھ، ُجفَاة َعِن اْلِكتَاِب، 
ع9ادلون ع9ن  :يأ) ع9ن الطری9ق نك9بٌ (و،)٥(ع9ن الطری9ق دُ وھ9و الحاِئ9،)ناك9ب(جمع ،)نكب(:فقولھ

  .)٦(دىلى سمت الرّ إطریق الھدى 
وال9دعاء ،)8(في ذك9ر النب9ي ،في سیاق كالمھ) ∆(خرى لإلمام أكما وردت ھذه الداللة في خطبة 

  ))...(()٧(نُُزلَھُ  اللَّھُمَّ أَْعِل َعلَى بَنَاِء اْلبَانِیَن بَنَاَءهُ، َوأَْكِرْم لََدْیكَ ((:لھ
َوالَ ،)٩(َوالَ ن999َاِكثِینَ  ، ن999َاِكبِینَ ، َوالَ ن999َاِدِمیَن، َوالَ )٨( َواْحُش999ْرنَا ف999ِي ُزْمَرت999ِِھ َغْی999َر َخَزای999َا

  .)١٠())َضالِّیَن، َوالَ َمْفتُونِینَ 
ح99د طرف99ي أل99ى إمنح99رفین ع99ن س99بیل هللا ،ع99ادلین ع99ن الطری99ق :أي،جم99ع ناك99ب )ن99اكبین(فقول99ھ 

ع9ن طری9ق  ف9النٌ  بَ َك9نَ ،فالنكوب جاء ھنا بمعنى العدول عن جادة الصواب.)١١(التفریط واإلفراط
ً نكو،ینكبُ ،وابالصّ    .)١٢(إذا عدل عنھ:  با

یری9د  ،)١٣()الطع9ام ب9وا ع9ننكِّ (ك9اةفي ذكر ھذه الدالل9ة ذھ9ب ص9احب النھای9ة ف9ي ذك9ر ح9دیث الزَّ 
  ودعوھا الزكاة في عرضوا عنھا وال تأخذوھاأ:لبن ونحوھما أيذوات الّ و األكولةَ 

  .)١٤(بَ كَّ ونَ  بَ كَ نَ :فیقال فیھ .ألھلھا 
النافی99ة الزائ99دة لتوكی99د المعن99ى ألنھ99ا س99بقت بنف99ي ) ال(مس99بوقة ب99ـ) ن99اكبین(وق99د ج99اءت لفظ99ة 

الفاع9ل للدالل9ة  على زنة اس9م ) ناكبین(اإلمام  كذلك استعمل،)١٥()الواو(واقترنت بعاطف ،)غیر(

                                                                                                                         
روس وتاج الع9، ١/٧٧٠): نكب(ولسان العرب  .١٠/٢٨٥: )نكب(والتھذیب  ،٥/٣٨٥: )نكب(العین :ینظر  )١(
 .٤/٣٠٥: )نكب(
 .٣٣:الدیوان )٢(
 .١٢٦١: المعجم المفھرس أللفاظ نھج البالغة : ینظر  )٣(
 .٢٣٠:  ١٢٦/ خ: نھج البالغة  )٤(
 .٢٣٠،صبحي الصالح، نھج البالغة: ینظر  )٥(
 .٨/١٨١: منھاج البراعة: ینظر  )٦(
 .١١/٦٥٧ :)نزل(لسان العرب:ینظر ،ما ھیئ للضیف لینزل فیھ: النزل  )٧(
 .١٤/٢٢٧) : خزي(لسان العرب : ینظر ،ح ارتكبھبیإذا خجل من ق، جمع خزیان:خزایا  )٨(
 .٢/١٩٧: )نكث(لسان العرب : ینظر ،ناقضین للعھد:ثین ناك )٩(
 .١٩٣: ١٠٦/ خ: نھج البالغة  )١٠(
 .٣/٣٥) : البحراني(وشرح  ،٧/١٧٤: )ابن أبي الحدید(رح نھج البالغة ش: ینظر  )١١(
 .٤/٣٠٥: )نكب(تاج العروس : ینظر  )١٢(
 .٧٥٠،كتاب الزكاة: صحیح مسلم )١٣(
 .٥/١١٢: النھایة في غریب الحدیث : ینظر  )١٤(
 .٣٩٣: األصول في النحو : ینظر  )١٥(
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 :والحدوث ما یقابل الثب9وت وھ9و التغی9ر أي) النكوب(الذي یتضمن معنى المصدر  ،على الحدث
 ،)مفت9ونین ،مض9لین ،ض9الین ،ن9اكبین ،ن9ادمین( األلف9اظ نّ إو،)١(النكوب غی9ر م9الزم لص9احبھ نَّ إ

 ً وھ9ذا دلی9ل عل9ى دق9ة  ،ا یجاورھ9االت9ي میزتھ9ا عّم9بمعان مختلفة لكل داللتھا  جاءت كلھا أوصافا
من أن ،ھ المرھفوحسّ ،فقد تمكن بذائقتھ اللغویة والبالغیة،)∆(اختیار ھذه األلفاظ من قبل اإلمام 

وقد تمكنت ھ9ذه األلف9اظ ،واضح في داللتھ على مراده،یختار من األلفاظ ما ھو قوي في تصویره
لم9ا یحمل9ھ ھ9ذا ال9دعاء م9ن ،والت9أثیر ف9ي نفوس9ھم ووج9دانھم،ص9حابھأأن توحي بما كان یرید من 

الخ9زي والندام9ة (فضال عن الوجوه األخالقیة والتربویة فك9ل لفظ9ة م9ن ،معاني الوعظ واإلرشاد
  .)٢( وضعت لتؤدي نصیبھا من المعنى أقوى أداء،)والفتنة والنكب والنكث والضالل

                                           
 .٤٦: معاني األبنیة العربیة : ینظر  )١(
 .٥٧: دالیا محمد إبراھیم،اشراف،د بدويأحمد أحم: من بالغة القرآن: ینظر )٢(
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  املبحث الثاني
  داللة

ُّ
  )والنقصاجلور و شراكاإلِ (لم املخصوصة بـألفاظ الظ

  احليف -١

ً :الح4اء والی4اء والف4اء أص4ٌل واح4د،وھو المیل،یق4ال:حیف ( إذا :ح4اَف علی4ھ ف4ي ُحْكِم4ھ َیحی4ُف َحْیف4ا
  .)١( )ماَل،ومنھ تحیَّفُت الشيَء،إذا أخْذَتھ من جواِنِبھ

ْلُم،وق444د ح444اَف علی444ھ،یحیفُ :والحی444فُ  أي جاَر،وقی444ل ھ444و الَمْی444ُل ف444ي الُحْكِم،وھ444و :الَج444ْوُر والظُّ
ل444َْم ُیِص444ْبھما :،وأَْرٌض َحْیف444اءُ فُ َی444َبل444ٌد أحْ :ُحیوف،ویق444ال:والجم444ع )ح444دُّ الَحَج444ر:(ح444ائٌف،والحیفُ 

±     °£  ¤  ¥  ¦    §  ¨  ©   ª  »  ¬  ®  ¯{:،وقول4444ھ تع4444الىالمطرُ 

   .)٣(یخافوَن أَْن یجور:،أي)٢(}   ²  ³  ´

  ]من الوافر [                :)٤( جمیل بن معمر ،قالالجوروقد استعملھا العرب بمعنى 

  )٥(یُف َوال یَمیلُ فَفاتیني إِلى َحَكٍم ِمَن اَھلي       َوأَھلِِك ال یَحِ 
ف4ي )∆(سیاق كالم4ھ،وذلك في وراجلللداللة على ورد ھذا اللفظ في خطب نھج البالغة مرتین،

ْن ظَلََمھُ، َویُْعِط"ي َم"ْن َحَرَم"ھُ، َویَِص"ُل َم"ْن قَطََع"ھُ  ((:قولھ ،صفات المتقین بَِعی"داً .یَْعفُو َعمَّ
یَْعتَ""ِرُف بِ""اْلَحقِّ قَْب""َل أَْن .َعلَ""ى َم""ْن یُ""ْبِغُض، َوالَ یَ""أْثَُم فِ""یَمْن یُِح""بُّ  یَِحی""فُ الَ ))...((فُحُش""ھُ 

  .)٦())یُْشَھَد َعلَْیھِ 
ال44ّداعي إل44ى الحی44ف و ھ44و  م44ع ق44ّوة وال یج44ور ال یظلم44ھ :أي)ِغضُ ال یحی44ف عل44ى م44ن ُی44بْ :(فقول44ھ

  ،م4444ع قی4444ام ال4444ّداعي إل4444ى االث4444م و ھ4444و المحّب4444ة) و ال ی4444أثم ف4444یمن یح4444ّب ( ،الع4444داوةال4444بغض و
  و محّص44444ل ھ44444اتین الفق44444رتین أّن44444ھ ال یخرج44444ھ الح44444ّب و ال44444بغض ع44444ن تكلیف44444ھ الش44444رعي

  . )٧(مراء الجور و وظیفة أھل الھوى و العصبّیةقضاة السوء وأ یخالفھ كما ھو شأن إلى ما
وس4بق ب4ال النافی4ة غی4ر العامل4ة  ،عل4ى ص4یغة الفع4ل المض4ارع المج4رد) یحی4ف(وقد جاءت لفظ4ة

الیظل4م وال : ق4ي ال یحی4ف،أي،وھ4ذا یعن4ي أنَّ المتّ )٨(ده ب4زمن عل4ى االرج4حی4للداللة على ع4دم تقی
) ال یفعل(ولم یكن الفعل واقعاً فنفیھ  )ھو یفعل(ذا قال إو: (قال سیبویھ  ،یجور في جمیع األزمنة

  .)٩())وهللا ال یفعل(:فقلت) وهللا لیفعلنَّ (:قال  ھكأنَّ ) ال یفعل(فنفیھ ) لیفعلنَّ (وإذا قال 
                                           

 . ٢/١٢٥:  )حیف( معجم مقاییس اللغة  )١(
 .٥٠:سورة النور )٢(
،والمحك4444444444م والمح4444444444یط ٥/٢٦٤):حی4444444444ف(، وتھ4444444444ذیب اللغ4444444444ة٣/٣٠٧):حی4444444444ف(الع4444444444ین:ینظ4444444444ر )٣(

 .٩/٦٠):حیف(،ولسان العرب١٨٣):حیف(،ومعجم مفردات ألفاظ القرآن٣/٤٥٠):حیف(األعظم
 .١٠٠:بطرس البستاني،دار صادر،بیروت،اعتنى بھ: دیوان جمیل ُبثینة )٤(
 .١٠٠ھامش الدیوان،:یجور،ینظر:،یحیفُ أي خاصمیني الى حكم یفتي بیننا:فاتیني الى َحَكمٍ  )٥(
  .٣٨٤ :١٩٣/خ:نھج البالغة )٦(
وال44444دیباج  ،٣/٤٢٣):البحران44444ي(وش44444رح  ،١٠/١٥٩):اب44444ن أب44444ي الحدی44444د(ش44444رح نھ44444ج البالغ44444ة:ینظ44444ر )٧(

  .٤/١٥٩٣:الوضي
  .٤/١٧٦معاني النحو،:ینظر )٨(
 .٣/١١٧: كتاب سیبویھ )٩(
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مام صف اإلو عن في سیاق كالمھ)∆(في خطبة أخرى لإلمام تومثل ھذه الداللة ورد
َماِء َوالَمَغانِِم  الواليَ  َعلِْمتُْم أَنَّھُ الَ یَْنبَِغي أَْن یَُكونَ وقَْد :((،قولھالحقّ  َعلَى اْلفُُروِج َوالدِّ

َوالَ اْلَجاِھُل فَیُِضلَّھُْم ،)١(َواالَْحَكاِم َوإَِماَمِة اْلُمْسلِِمیَن اْلبَِخیُل، فَتَُكوَن فِي أَْمَوالِِھْم نَْھَمتُھُ 
َولِ  ائِفُ حالبَِجْھلِِھ،َوالَ اْلَجافِي فَیَْقطََعھُْم بَِجفَائِِھ، َوالَ  ً ُدوَن قَْوم، َوالَ  )٢(لِلدُّ فَیَتَِّخَذ قَْوما

نَِّة َوالَ ،)٣(اْلُمْرتَِشي فِي اْلُحْكِم فَیَْذَھَب بِاْلُحقُوِق َویَقَِف بَِھا ُدوَن الَمقَاِطعِ  اْلَمعطُِّل لِلسُّ
ة   .)٤( ))فَیُْھلَِك االُمَّ

ً ُدوَن قَْوم ائُِف لِلدَُّولِ حَوالَ ال:(فقولھ الظالم في الجائر لألموال و :أي)فَیَتَِّخَذ قَْوما
  .)٥( تقسیمھا بأن ال یقّسمھا بالّسویة بل یرّجح بعضھم على بعض

 التعری4ف للدالل4ة عل4ى)ال4ـ(مف4ردة عل4ى زن4ة اس4م الفاع4ل المتص4ل ب4ـ )الح4ائف(ج4اءت لفظ4ة وقد 
) ال(،وس4بق ب4ـیفض4ل قوم4اً ف4ي العط4اء عل4ى ق4وم ب4ال موج4ب للتفضیلالذي  الجائر الظالمالحاكم 

  .النافیة الزائدة لتوكید نفي الجور والظلم عن اإلمام العادل الذي یحكم بالحقّ 

 العادل  -٢
دالل4ة  د أورد اللغویون لھ4ذا اللف4ظقو، ضمن ألفاظ العدل فيداللة ھذا اللفظ في الفصل األول  مرَّ 

فقد ذكر ابن فارس  ،  )العدل(وھذا ھو األصل الثاني لداللة لفظة ،شراكاإلو التساوي:أخرى ھي 
 والُمش4ِرُك یع4ِدلُ ، وھو ُیعاِدلھ ، وَعَدلُت بفالٍن فالناً ، ھو ِعْدلُھ :  يءیساوي الش يءویقال للش: (
ُھ أك، تعالى عن قولھم ُعلواً كبیراً ، ھ بربّ  ْع4ِدُل الُمش4ِرُك ال4ذي یَ : ُل الع4ادِ ( و ،)٦()غیره بھ سويینَّ

  .)٧()برّبھ 
  .)٨()ظیر والمثیلالنّ  :والِعدَل والعدیل سواء أي الَعْدلَ : ( وذكر اللغویون أّن 

  :)١٠(قال جریروفي الشعر العربي ،)٩(في القرآن الكریم) العادلین( وأ) العادل(لم ترد لفظة 
  ]من الطویل [

  )١١(فََضلَّ َضالَل العاِدلیَن ُمجاِشعاً       ثُلوطَ الَروایا بِالُحماِة َعِن الثَغرِ 

                                           
  .١٢/٥٩٣):نھم(لسان العرب:ینظر،إفراط الشھوة والمبالغة في الحرص :بفتح النون وسكون الھاء،الَنْھمة )١(
َول )٢(    .١١/٢٥٢):دول(لسان العرب:ینظر، أي ینتقل من یٍد لید،ھي المال،ألنھ ُیَتداول:جمع دولة بالضم،الدُّ
  .٨/٢٥٨):قطع(لسان العرب: ینظر،الحدود التي عینھا هللا سبحانھ لھا:المقاطع )٣(
  .٢٣٨ :١٣١/خ:البالغةنھج  )٤(
  .٣/١٠٨٢:،والدیباج الوضي٨/٢٦٦):ابن أبي الحدید(شرح نھج البالغة:ینظر )٥(
 . ٤/٢٤٧) : عدل( معجم مقاییس اللغة  )٦(
 . ٥/١٧٦٠) : عدل(الصحاح : وینظر ، ٢/٣٨) : عدل(العین  )٧(
 . ٤٣٢/  ١١) : عدل( لسان العرب  )٨(
 .٧٤٧):عدل(الكریممعجم ألفاظ القرآن :ینظر )٩(
 .٤٢٣:الدیوان )١٠(
أراد ض4لَّ ض4اللھم بالحم4اة ع4ن ،الم4زادة فیھ4ا الم4اء:والراوی4ة،اإلبل التي تحم4ل الم4اء:والروایا،سلوح:ثلوط )١١(

 .٤٢٣،ھامش الدیوان:ینظر،الثغر
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،في خط4ب نھ4ج البالغ4ة ث4الث م4رات ف4ي الدال على الكفر واإلشراك) العادل(ورد ھذا اللفظ 

  عن صفات هللا ،)∆(وقد استعمل اإلمام ھذه الداللة في سیاق كالمھ ،)١(خطبتین 
  :)∆(قولھ،تعالى في القرآن

  
بِأَْوَھ""اِمھْم،  بِ""َك، إِْذ َش""بَّھُوَك بِأَْص""نَاِمِھْم َونََحلُ""وَك ِحْلیَ""ةَ اْل""ـَمْخلُوقِینَ  اْلَع""اِدلُونَ َك""َذَب ((

أُوكَ    .)٢())تَْجِزئَةَ اْلـُمَجسَّماِت بَِخَواِطِرِھمْ  َوَجزَّ
: ( فقول44ھ ،)ال( ـب44 المع44ّرفعل44ى زن44ة اس44م الفاع44ل ،بص44یغة الجم44ع،)الع44ادلون( فق44د ج44اءت لفظ44ة

ي أ:ثالً وجعل4وا ل4ھ ِم4،أش4ركوا:أي ع4دلوا ب4ا':ومن4ھ وھ4و الِمث4ل والّنظی4ر،ِمَن الِع4دل،)العادلون بك
4إ :ذ ق4الواإ،بتوا لھ نظیراً وش4بیھاً مجس4ماً ث فش4بھوك باألص4نام الت4ي كان4ت ، ك عل4ى ص4ورة آدم نَّ

( من44ھ انتح44ال المبطل44ین وو،النس44بة بالباط44ل) النحل44ة( و،س44دھ44ٌم فام44ا ھ44ذا وَ نّ إو،دھاب44الجاھلی44ة تع
  .)٣(بالكسر الفطرة،)الِخلقة
فَأَْش""َھُد أَنَّ َم""ْن َس""اَواَك ((:)∆(قول44ھ،ف44ي موض44ع آخ44ر م44ن الخطب44ة وردت ل44ةھ44ذه الدال ومث44ل

لَْت بِِھ ُمْحَكَماُت آیاتِكَ  اْلَعاِدلُ ، وَ َعَدَل بِكَ بَِشْيء ِمْن َخْلقِِك فَقَْد    .)٤())َكافٌِر بَِما تَنَزَّ
و جس4م فھ4و ع4ادٌل ب4ك أواثبَت أنك ج4وھر ، شھُد أّن من ساواك بغیرك أ:فقال،حیث كّرَر الشھادة

الشام حولھ ما قال4ت حت4ى ھل أفلم یفھم ،ك قاسط عادلشھُد أنَّ أة للحجاج وقالت تلك الخارجیّ ،كافر
وبم44ا دل44ت علی44ھ حج44ج ،ھ44و ك44افر بالكت44ابفل44ى ھ44ذا الم44ذھب إفم44ن ی44ذھب ):∆(ق44ال ،فس44ره لھ44م

  .)٥(العقول

v  u   t  s  r  q  p  {:ل44ى ذل44ك ف44ي قول44ھ تع44الى إش44ار الق44رآن أوق44د 

z  y  x  w{  ~  }  |  {)٦(.  

ً أوردت ھ444ذه الدالل444ة  ذك444ر النب444ي  ف444ي ف444ي س444یاق كالم444ھ،) ∆(م444ام ف444ي خطب444ة أخ444رى لإل،یض444ا
ُس""لِ أَْرَس""لَھُ َعلَ""((:قول44ھ)8( فََجاَھ""َد فِ""ي هللاِ اْلُم""ْدبِِریَن َعْن""ھُ،  ))...((ى ِح""یِن فَْت""َرة ِم""َن الرُّ
  .)٨(ونظیراً  أي الجاعلین لھ سبحانھ عدیالً .)٧())بِھِ  اْلَعاِدلِینَ وَ 

٣-  
َ
ل
َ
د
َ
  ع

المعجمی4ون دالل4ة أخ4رى  ق4د أوردو،ضمن ألف4اظ الع4دلفي داللة ھذا اللفظ ول في الفصل األ  مرَّ 
وھ4ي ،صل الث4اني لدالل4ة ھ4ذا اللف4ظلیھ ابن فارس في األإوھذا ما ذھب ،واإلشراك الِمثل:وھي،لھ
كأن44ُھ یس44وي ب44ھ غی44ره ،ى هللاُ ع44ن ق44ولھم عل44ّواً كبی44راً تع44ال،ُل برّب44ھع44دِ والمش44رُك یَ (  :ش44راك ب44ا'اإل

                                           
 .٨٧٦المعجم المفھرس أللفاظ نھج البالغة،:ینظر )١(
 . ١٥٢:  ٩١/ خ: نھج البالغة  )٢(
ومنھ4اج .  ٣٥٦/ ٢) : البحران4ي( وش4رح ،  ٤١٥-٦/٤١٤) : اب4ن أب4ي الحدی4د( شرح نھج البالغ4ة  :ینظر  )٣(

  . ٣٠٧/  ٧: البراعة 
 . ١٥٢:  ٩١/خ: نھج البالغة  )٤(
 . ٦/٤١٥) : ابن أبي الحدید( شرح نھج البالغة : ینظر  )٥(
 . ٩: فصلت سورة  )٦(
 . ٢٤٠:  ١٣٣/ خ : نھج البالغة  )٧(
 . ٢٧٤/  ٨: اج البراعةمنھ:ینظر )٨(
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عن44444دي  ومایع44444ِدلك ))...((الِمث44444َل ل44444كَ  :أي الَع44444ْدَل ل44444َك اللُھ44444مَّ (  :وق44444ال الزمش44444خري،)١()

أي ،)٣(}+  ,  -       .  / {:ومن444ھ قول444ھ تع4444الى ،)٢()مایش444بھكَ :أي،ش444ئ

  .)٤(ویجعلون لھ عدیالً ،یساوون بِھ غیره في العبادة

<   ?  @   {:ق4ال تع4الى،)٥(م4رة واح4دة،الكریم في القرآن) َعَدل( ت ھذه اللفظة ورد

A  {)( م4ن ق4رأ ب44التخفیف  إل4ى أنّ ، فق44د ذھ4ب الف4راء،وق4د اختل4ف اللغوی4ون ف4ي داللتھ4ا، )٦

ا ّم44إا طوی44ٍل وّم44إو ،ّم44ا َقب44یحٍ إّم44ا َحَس44ٍن وإ،ل44ى أّي ص44ورٍة م44ا ش44اءَ إَفَص44َرَفَك :ك44ان المعن44ى،)َع44َدلَكَ 
( وم44ن ق44رأ ،َع44دلََك ِم44َن الكف44ر إل44ى اإلیم44انراَد أ:وقی44ل،ْخَف44شِ وھ44ي ق44راءةُ عاِص44ٍم واأل،قص44یرٍ 

  .)٧(ھِل الحجازأوھي قراءة  نافٍع و،لقِ َل الخَ دَّ عَ الً مُ دِ تَ عْ وجعلك مٌ ،كَ مَ وَّ قَ  فمعناه ،فشدد،)كَ لَ دَّ عَ فَ 
وردت ب4دالالت  وإّنم4ا،لم ت4رد ھ4ذه اللفظ4ة بمعن4ى الش4رك أو الكفرفالقدیم  لعربياا في الشعر مّ أو

   ]من الرمل[   :)٨( ومنھ قول المتنبي،)قِّ بمعنى َحَكَم بالح: َعَدلَ ( متعددة ومنھا
   

                        
  ساَر فھَو الشمُس والُدنیا فَلَك        عِر ملكْ إنَّ ھذا الِشعَر في الشِّ 

  فَقََضى باللفِظ لي والـحمِد لك    نا   َعَدَل الرحمُن فـــــــیھ بینــــــ

سیاق  في   وذلك،)٩( ،مرة واحدة)الكفر واالشراك(داللةبورد ھذا اللفظ في خطب نھج البالغة 

فَأَْش"َھُد أَنَّ َم"ْن َس"اَواَك بَِش"ْيء ((: في صفات هللا تعالى في القرآن وتوحیده قولھ ،)∆(كالمھ 
لَ"ْت بَِك، َواْلَعاِدُل َك"افٌِر بَِم"ا تَنَ  َعَدلَ ِمْن َخْلقِِك فَقَْد  َوإِنَّ"َك أَْن"َت  ))...((بِ"ِھ ُمْحَكَم"اُت آیاتِ"كزَّ

  . )١٠())هللاُ الَِّذي لَْم تَتَنَاهَ فِي اْلعُقُولِ 
كأْن ، ن صفات جسمیة وعرضیھ هللا تعالى بشئ م كّل َمْن ماثلَ  نَّ أراَد أو،ھي المماثلة:المساواة 

یكون و غیر ذلك مّما أوكائن في جھة ،ّنھ حاٌل في محلإأو ،ولھ أعضاٌء وَجوارحٌ ،ھ جسمنَّ إ:یقول
ً من أحكامھا،داالً على الجسمیة والعرضیة  ھُ نَّ أعلى معنى ،عن هللا تعالى دِل◌َ فإّنھ قد عَ ،وحكما

والعادُل بك كافر بما ( :ھم بذلك فقالفرَ كُ ) ∆(د كّ أثم ،)١١(شبھھ بمن یخالفھ في الحقیقة والماھیة

                                           
 . ٢٤٦/ ٤) : عدل(معجم مقاییس اللغة  )١(
 . ١/٦٣٧) : عدل(اساس البالغة  )٢(
 . ١: من اآلیة : االنعام سورة  )٣(
 . ١٥٠: والكلیات، ٢/٢١٠): عدل(وتھذیب اللغة ، ٢/٢٢٧: للزجاج،معاني القرآن واعرابھ:ینظر  )٤(
 . ٧٤٧، )عدل( معجم ألفاظ القرآن الكریم: ینظر  )٥(
 .٧: اإلنفطار سورة  )٦(
 . ٨/٤٣٧: والبحر المحیط ،  ٢٤٤/ ٣) : خفشاأل( معاني القرآن : ینظر  )٧(
  . ٣٣٢: عبد الوھاب عزام: تحقیق : دیوان أبي الطیب المتنبي )٨(
 .٨٧٤المعجم المفھرس أللفاظ نھج البالغة،:ینظر )٩(
 . ٥٢: ٩١/ خ : نھج البالغة  )١٠(
 . ٢/٦٩٥: الدیباج الوضي  :ینظر  )١١(
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ي أ، )١( } +  ,  -       .  / {:كما قال تعالى،)آیاتك حكماتُ لت بھ مُ تنزّ 

q  p  {:یناظر ھذا المعنى في قولھ تعالى ام،وقد ورد في القرآن الكریم )٢(یشركون

z  y  x  w  v  u   t  s  r{    ~  }  |{)٣(.   

 مش44اركةٍ  یق44ال ف44ي أيّ  لمث44الِ  نَّ إف44،وذل44ك ض44رٌب م44ن المماثل44ةھرِه ف44ي ج44و كھُ ش44ارِ مُ  يءالش44 ی44دُ ندِ فَ 

S  R  Q  P  O  N   M  {:ق4ال تع4الى،)٤(اً دْ ِن4 ث4لٍ مِ  ول4یس ك4لُّ  لُ ْث4مِ  دٍّ ِن4 لُّ كُ فَ ،كانت

W       V  U  TX   ]  \  [  Z  Y^  {)كما یح4ب ،یرید یحبون األنداد،)٥

  .)٦(المؤمنون هللا

 القسط  -٤
وقد سبق دراس4ة ھ4ذه الدالل4ة  )العدل( األولى ھي :لھذا اللفظ في معاجمھم داللتینأورد اللغویون 

( يالثانی4ة لھ4ذا اللف4ظ فھ4ّم4ا الدالل4ة أو. ض4من ألف4اظ الع4دلف4ي في الفص4ل األول م4ن ھ4ذا البح4ث 
ً ،جارَ إذا:قَسطَ :( من قولھم،)الجور   .)٧()یقِسُط َقْسطا

( لغة واحدة  وفي الجور،قَسطَ أَقَسَط و : ن یلغت) الَعْدل( في ) َقَسطَ ( لمعنى  نَّ أبین البحث مسبقاً و
  .)٨(ومصَدُرهُ القُُسوط،بغیر األلف) َقَسطَ 

إْنصاٌف  جوٌر،واإلْقساُط أن ُیعطَي ِقْسَط غیره وذلك  ْن یأخذ ِقسَط غیره وذلكأھو :ْسطُ القَ ( و
ُجُل إذا جارَ ولذل في القرآن الكریم في  وقد وردت ھذه الداللة،)٩()َط إذا عدلَ وأقسَ ،ك قیل َقَسَط الرَّ

العرب داللة ھذه اللفظة  استعملو،)١٠(}-  .   /  0      1  {:قولھ تعالى

  ]من الكامل [             :)١١(ومنھ قول الصنوبري ) الجور( بمعنى 

ماُن سما َملِ    )١٢(فأراهُ كیَف الوزُن بالقسطاسِ      لھ  ٌك إذا قََسطَ الزَّ
الج4ائرین      قت4ال مؤك4دة عل4ى .)١(وأّما في خطب نھ$ج البالغ$ة فق$د وردت ھ$ذه الدالل$ة م$رتین

للداللـة علـى اجلـور ) القاسطون(  إذ استعمل اإلمام مفردة ،والمتمردین والخارجین عن الحقّ 
                                           

 . ١:من اآلیة : األنعام سورة  )١(
 . ٢/٢١٠) : عدل(تھذیب اللغة : ینظر  )٢(
 . ٩:سورة فصلت )٣(
 . ٥٠٧:معجم مفردات القرآن: ینظر  )٤(
 . ١٦٥:من اآلیة:البقرة سورة  )٥(
 . ١/٩٧:للفراء ،معاني القرآن: ینظر  )٦(
  . ٨/٣٨٨) : قسط( تھذیب اللغة :وینظر ،٥/٨٥) : قسط(عجم مقاییس اللغة م )٧(
  ٧/٣٧٧: )قسط(لسان العربو ،٦٠/ ٤): قسط( النھایة في غریب الحدیث :ینظر )٨(
 . ٤١٨: )قسط( ردات ألفاظ القرآن الكریم معجم مف )٩(
 . ١٥: سورة الجن )١٠(
  . ١٤٥:عباس إحسان.د:تحقیق : )ھـ ٣٣٤: ت (أحمد محمد بن الحسن الضّبي( دیوان الصنوبري  )١١(
 .١٤٥،ھامش الدیوان:ینظر.إذا جاَر الزمان: َقَسَط الزماُن أي)١٢(
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َّ
ع4ن  )∆(وذل4ك ف4ي س4یاق كالم4ھ،الل4ة متوافق4ة م4ع م4اذكره اللغوی4ونوھي د،والعدول عن احلق

أَالَ َوقَ"ْد أََمَرنِ"َي ((:،قولھرض4ھأالعصاة الذین خرجوا ومالوا عن طاعة هللا ورسولھ وخلیفتھ في 
"ا َواْلفََساِد فِي األ )٢( هللاُ بِقِتَاِل أَْھِل اْلبَْغي َواْلنَّْكثِ  "ا النَّ"اِكثُوَن فَقَ"ْد قَاتَْل"ُت، َوأَمَّ ْرِض، فَأَمَّ

ا  )٣(اْلقَاِسطُونَ  ْخ"تُ  )٤( اْلَماِرقَةُ  فَقَْد َجاَھْدُت، َوأَمَّ ْدَھ"ةِ  ،)٥(فَقَْد َدوَّ "ا َش"ْیطَاُن الرَّ فَقَ"ْد  َوأَمَّ
ةَ َصْدِرِه، َوبَقِیَْت بَقِیَّةٌ ِمْن أَْھِل اْلبَْغيِ  َسِمْعُت لََھا َوْجبَةَ قَْلبِھِ ، ُكفِیتُھُ بَِصْعقَة   .)٦())َوَرجَّ

س4تقاتل بع4دي الن4اكثین والقاس4طین ():∆(لإلم4ام ) 8(ل4ى ثب4وت ق4ول النب4ي إبي الحدید أذھب ابن 
ھل أ،)القاسطون(وكان ،)∆(ھم نكثوا بیعتھ نَّ ھم أصحاب الجمل أل) الناكثون(فكان ،)٧()والمارقین

  .)٨(كان المارقون الخوارج في النھروانوالشام بصفین 
وھ4و مش4تق م4ن الفع4ل الثالث4ي ،)اس4م الفاع4ل(على ص4یغة  جاء )القاسطون(لفظ  نَّ أمن المالحظ 

وبمعن44ى ،)٩())للدالل44ة  عل44ى الح44دث وم44ن ق44ام ب44ھ((،لف وال44الموھ44و مع44رف ب44األ،)قس44ط(المج44رد 
 ثووبالح4د،)القُُس4وط(ویقصد بالحدث معنى المصدر،والحدوث وفاعلھ على الحدثِ  فھو یدلُّ ،خرآ
ً ،فالقُُسوطالتغیر :يأ   .)١٠(القُسوطعلى الفاعل نفسھ صاحب  ویدلّ ، لصاحبھ لیس مالزما

می4ر أب4ایعوا ،ھمنَّ إف4،وم4روان ب4ن الحك4موعنى بذلك طلح4ة والزبی4ر ،ن نكث ببیعتھوالناكث ھو ممّ 
) القاس4طون(ا وأمّ ،فقاتلھم اإلمام،فكانت واقعة الجمل،ثم نكثوا العھد،ل خالفتھوّ أفي  )∆(المؤمنین
فھ4م ،ا المارق4ةّم4أ،جاھدھم اإلمام في صفین،وھؤالء معاویة وأتباعھ،ھو العادل عن الحقّ ،فالقاسط

  .)١١(بالنھروانالخوارج الذین قتلھم أمیر المؤمنین 
م4444ن  الس4444ھمُ  یمرق4444ون م4444ن ال4444دین كم4444ا یم4444رقُ (():8(وا بالمارق4444ة لق4444ول الرس4444ول م4444ا س4444مّ نّ إو

م ق4دّ ،في ھذا النص) ∆(اإلمام  كما نجد أنّ ،ھم یجوزون الدین ویتعدونھنَّ أوھذا یعني ،)١٢())یةمالر
 والقاس444طین،الن44اكثین قاتل44ت(:ف44ي قول444ھ،لغ44رض التوكی444د والتخص44یصالمفع44ول ب44ھ عل444ى فعل44ھ 

4أ،وی44رى علم44اء اللغ4ة والبالغ44ة،)والمارق44ت دوخ4تُ ،جاھ4دت ك44ان ،م المفع44ول عل4ى الفع44لذا ق44دَّ إھ نَّ
وھ4ذا یك4ون للتأكی4د والتق4دیر ،حاصل بال شك ،والمروقَ ،والقسطَ ، لنكثَ ا نّ أتقدیمھ للقصر بمعنى 

  .)١٣(بحصول فعل ھذه التراكیب ووقعھ للمخاطب
فقد خالف اإلمام بین ھذه ،وجودة المضمون الصیاغةن سْ وحُ  بكدقة السّ  كما نلحظ في ھذه الجمل

الن44اكثین  مَ ْك44حُ  نَّ وذل4ك أل،ومخ4الفتھم الح44قَّ ،ھ44م مس4توون ف44ي إتی4انھم الباط44لنَّ أالعب4ارات ف44ي ح4ین 
ً كْ حُ  طلح44ة والزبی44ر وم44ن س44ایرھم أح44قّ  ولھ44ذا ت44داركھم هللا ،عل44یھم ج44ل التب44اس الح44قّ أم44ن  م44ا

                                                                                                                         
 . ١٠٥٨، معجم المفھرس أللفاظ نھج البالغةال:ینظر  )١(
 . ٢/١٩٦: )نكث(لسان العرب :ینظر ،ده وُتْصلُِحُھ ِمْن بیعة وغیرھاَنْقُض ماتعق :النكثُ  )٢(
 . ٧/٣٧٧: )قسط(لسان العرب  :ینظر ،الجائرون عن الحقِّ  :القاسطون )٣(
 . ٣٤١/ ١٠):مرق(لسان العرب :ینظر ،الخوارج الذین خرجوا من الّدین :الماِرَقُة  )٤(
 . ٣/١٦: )دوخ(لسان العرب : ینظر ،اذلَْلُت وأضعفتُ  :َدّوخُت  )٥(
 . ٣٧٧: ١٩٢/خ:نھج البالغة  )٦(
 .٣٠/٥٨٨،المجلسي:بحار األنوار  )٧(
 .١٣/١٨٣: )دابن أبي الحدی(الغة شرح نھج الب: ینظر  )٨(
 .١/٩٩: المقتضب  )٩(
 .٤٦،معاني األبنیة:ینظر  )١٠(
 .١٢/٢٣:منھاج البراعة:ینظر  )١١(
 .٤/٣٢٠):مرق(النھایة في غریب الحدیث :وینظر ،١٥٦٦:،رقم الحدیث١/٣٩٣:صحیح مسلم )١٢(
القزوین444ي : الب444دیع وواإلیض444اح ف444ي عل444وم البالغ444ة والمع444اني والبی444ان  ،٨٤: دالئ444ل االعج444از : ینظ444ر  )١٣(
محم4ود الس4ید :م والت4أخیر ف4ي لغ4ة الق4رآن الك4ریموأس4رار التق4دی ،٦٨: لدینابراھیم شمس ا: تحقیق ،)ھـ٧٣٩:ت(

 .٧١ ،شیخون
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فق4د ك4انوا ج4ائرین ) عوان4ھأمعاوی4ة و(ا القاس4طون مَّ أو،)قاتلتُ (:ھم في حقِّ  )∆(مامفقال اإل،بالتوبة
كین ف4ي الفتن4ة والض4الل فك4انوا ھ4ال،وأّم4ا الخ4وارج،)جاھدتُ (: وفاسقین وباغین ولھذا قال اإلمام

z   y  x  {:متث44االً لقول44ھ تع44الىا، )١(فَنف44ََّذ اإلم44ام ْ أم44ر هللا ف44یھم،  ع44ن الح44قّ 

  .)٣/خ(وردت في  ھذه الداللة مثلو،)٢(}}  |  {

  
  
  
  
  

 اهلضم  -٥
 وھض4مُت الش4ئَ .وض4غٍط وت4داخل س4رٍ عل4ى كَ  ص4حح ی4دلُّ  ص4لٌ أ، الھاء والضاد والم4یم: ھضم ( 
ً ھَ  ◌ِ  ))...(( ھُ سرتُ كَ :ضما   .)٣()م الِ م الظّ والُمتھضِّ
  .)٤()وقیل النقصُ ، الَكْسرُ :وقیل، االنحطاطُ :وقیل،َشدُخ مافیِھ رخاوةٌ ( :مضْ الھَ  وأصلُ  
ً ْض44444ھَ  ھُ مَ ِض44444ھْ وَھَض44444َمُھ یَ    یمٌ ِض44444ٌل ھَ ُج44444ورَ ، ةُ مَ یِض44444الھَ :س44444مواال،هُرَ َھ44444وقَ  ھُ بَ َص44444وغَ  ھُ َم44444لَ ظَ :ما

44ھَ وتَ ،ھُ َص44قَ نَ :ماً ْض44ھَ  ھُ ق44َّحَ  ھُ مَ َض44وھَ ،مظل44ومٌ :مَض44تَ ھْ ومُ  إذا رض44یت من44ھ ب44دون :ْت نفس44ي ل44ھمَ ضَّ
  .)٥(لمٌ ظُ :ولحقتھ في ھذا ھضیمةٌ ،صفةالنَّ 

 )٦(}m  l  k  j   {:ومنھا قولھ تعالى،الكریم لقرآن وردت ھذه اللفظة في ا
قال                              .)٧(للظلم واستعیر الھضمُ ،ما شدخداخل بعضھ في بعض كأنَّ :أي

ً والمنع بعض:أي،)٨(}Ó   Ò  Ñ  Ð   Ï{:تعالى  ،يھضمُت حقّ  :منھ تقول العرب ا
 عُ نْ لم مَ الظُّ ف،ضملم والھَ الظُّ  بینَ  رقٌ فھناك و.امرھماضأي : الكشحین  نقصت منھ ومنھ ھضیمُ :أي

  .)٩(كلھ والھضم منع بعضھ الحقِّ 
  ]من الكامل[              :                                                   )١٠()∆(ال اإلمام عليق

  والعاُر في ھضم الّضعیف وظُلِمِھ        وإقامة األخیاِر باألشرارِ 

                                           
 . ٤/٢٠٤٧،الدیباج الوضي: ینظر  )١(
 . ٥٥:من اآلیة :سورة الزخرف )٢(
 . ٦/٥٥: )ھضم( معجم مقاییس اللغة  )٣(
 . ١٠٥/ ٣٤:)ھضم(تاج العروس :وینظر ، ٣/٤٠٩ ،)ھضم(العین )٤(
 .١٢/٦١٣:)ھضم(لسان العرب  و ،٢/٣٧٥،)ھضم(أساس البالغة:ینظر)٥(
 . ١٤٨:سورة الشعراء )٦(
 . ١١٥٠،) ھضم(معجم ألفاظ القرآن الكریم : ینظر  )٧(
 . ١١٢:من اآلیة: سورة طھ )٨(
 . ٢٦٦/ ١٦: روح المعاني :ینظر )٩(
جم44ع ، طبع44ة مص44ححة ومنقح44ة عل44ى الروای44ة الص44حیحة،)∆(دی44وان أمی44ر الم44ؤمنببن عل44ي ب44ن أب44ي طال44ب )١٠(

 .٥٤:عبد العزیز الكرم :وترتیب



 المبحث الثاني ............................. ...........................الفصل الرابع 

١٣٤ 

 ُثّمّ◌ ی4ذكر السامرائي إلى أّن اإلھضام  جمع ِھضم بالكسر وھو الطیب والبخور،إبراھیم وذھب 
أنَّ ھذا اللفظ ھو شيء م4ن لغ4ة قدیم4ة ل4م یب4ق منھ4ا ف4ي العربی4ة المعاص4رة م4ا نعرف4ھ م4ن ھض4م 

  . )١(الطعام في المعدة 
وأّما ، أعالهفي وكانت داللتھا كما وردت ،)٢(وردت ھذه المادة في القرآن الكریم مرتین في آیتین

داللتهـا علـى وفیم4ا یخ4ص ،)٣(في خطب نھج البالغة فقد وردت ثالث مرات ف$ي ث$الث خط$ب
دف4ن س4یدة  ماعن4د،وذل4ك ف4ي س4یاق كالم4ھ،)∆(فق4د وردت ھ4ذه الدالل4ة ف4ي خطب4ة اإلم4ام ،الظلم

الَُم َعلَ ((:)∆(قولھ،عند قبره)8(وھو یناجي رسول هللا ) ∆(النساء فاطمة  َرُسوَل هللاِ ْیَك یَا السَّ
ا لَْیلِي فَُمَس"ھٌَّد، إِلَ"ى  ))...((َوَعِن اْبنَتَِك النَّاِزلَِة فِي ِجَواِركَ َعنِّي، ا ُحْزنِي فََسْرَمٌد، َوأَمَّ أَمَّ

تِ"""َك َعلَ"""ى ،أَْن"""َت بَِھ"""ا ُمقِ"""یمٌ  أَْن یَْختَ"""اَر هللاُ لِ"""ي َداَرَك الَّتِ"""ي َوَس"""تُنَبِّئَُك اْبنَتُ"""َك بِتََض"""افُِر أُمَّ
ؤَ ْض""ِمَھاھَ  َولَْم یَْخ""ُل ِمْن""َك ،ھ""َذا َولَ""ْم یَطُ""ِل اْلَعْھ""ُد، اْلَح""الَ  اَل،َواْس""تَْخبِْرَھا، فَأَْحفَِھ""ا السُّ

ْكرُ    . )٤())الذِّ
ى وكّن4،عل4ى س4بیل الش4كایة،)ϑ(وفاطم4ة ،)8(حال4ھ بع4د الرس4ول ،في ھذا ال4نص) ∆(مامیبین اإل 

في ھذه  فال یخفى ما، )بتضافر أمتك على ھضمھاوستنبئك (،ھ ممن بشر بھانَّ بالدار عن الجنة أل
ُ م4ن )8(ن فیھا شكایتھ إلى الرس4ول حیث بیّ ،  زالعبارة من حسن البیان مع بدیع اإلیجا مت4ھ بع4ده أ

فزحزحا عنھما مع نوع من االھتضام ) ∆(ونحلة فدك لفاطمة ، في الخالفة  فیما كان لھ من حقٍّ 
وط4راوة ال4ذكر ، )8(والغلظ4ة علی4ھ ف4ي الق4ول عل4ى ق4رب عھ4دھم بالرس4ول  ،لھما) نقص الحقِّ (

یشیر ) ∆(فاإلمام ، فیھ  االستقصاء:  أي) فأحفھا السؤال( ، الذي ھو القرآن اآلمر بمودة القربى 
  . )٥()ϑ(من فاطمة ) فدك(خذأوكذلك ، ھ في الخالفة لى انتزاع حقِّ إ

ل4ى ض4میر المف4ردة إمجرور مض4اف ،المصدرفي النص مفردة على صیغة  )ھضم(جاءت لفظة 
 الھضم ھ4و من4ع بع4ض الح4قِّ  نَّ أل،)لمھاظُ ( بدالً من) ھامَ ضْ ھَ (لفظة ) ∆(وقد انتقى اإلمام ،الغائبة

ا ج4اءت دالل4ة وم4ن ھن4،)٧(ھلِّ كُ  الحقِّ  من فھو المنعُ :ملْ ا الظُّ مَّ أو،)٦(قص والكسرالنّ :فالھضم،أونقصھ
  .ھا في فدك ما حقَّ سیَّ ،)ϑ(من حقوق الزھراء  بعض الحقِّ  ِص قْ ونَ  عِ نْ مع مَ ،ھذه اللفظة متوافقة

  ]من الكامل[                  : )٨(قال المتوكل اللیثي ، افترقا من وجھ نْ إو مٌ لْ ظُ  والھضمُ 

ُم الـمظلُومُ          األِذلَّةَ واللئاَم معاِشرٌ  إنّ    موالھُْم الـُمتَھضِّ
  واھتضمھ إذا  أي ظلمھ:وتھضمھ، أي مظلوم  ومھتضمٌ  ھضیمٌ  ورجلٌ : ( قال الجوھري 

.                                                                                                           )٩()ھ ظلمھ وكسر علیھ حقّ 
  .)١٠()منخفض من األرض ھضٌم والجمع أھضاملل: ( ومنھ قیل 

                                           
 .٤٢٩من معجم الجاحظ،: ینظر  )١(
 .١١٥٠،)ھضم(معجم ألفاظ القرآن الكریم: ینظر  )٢(
 . ١٢٩٠، المعجم المفھرس أللفاظ نھج البالغة  :ینظر  )٣(
 . ٤٠٢: ٢٠٢/ خ: نھج البالغة  )٤(
 . ١٤/ ١٣: ومنھاج البراعة ،٤/٤) :البحراني( رح نھج البالغة ش: ینظر  )٥(
 . ١٠٥/ ٣٤، )ھضم(تاج العروس : ینظر  )٦(
 . ٣/٣٨٧ ،فتح القدیر: ینظر  )٧(
  . ٧٩:یحیى الجبوري. د ،تحقیق ):ھـ ٨٥: ت ( دیوان المتوكل )٨(
 . ١٠٦/  ٣٤):ھضم( تاج العروس  )٩(
 . ٢/٣٧٥) : ھضم(أساس البالغة  :وینظر،  ٣/٤١٠): ھضم(العین  )١٠(
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، مرھ4ف بم4ا یتض4منھ م4ن عاطف4ة ص4ادقة واحس4اسٍ ، )∆(م اإلم4ام تظل4ُّ ،ص ونلح4ظ ف4ي ھ4ذا ال4نّ 
( فق4د أح4دثت ھ4ذه اللفظ4ة ،تفاعل معھلة لھ في اثارة المتلقي وایحائیة والنفسیَّ فضالً عن الداللة اإل

ف4ي نف4س المتلق4ي بم4ا من اإلثارة النفس4یة  والش4عوریة  حالة،في السیاق الذي جاءت فیھ) ھضمھا
لیاً جدیداً وحالة یزرع في نفس السامع مناخاً تخیتة التي ھذا النص في الكشف عن القصدیَّ  یكتنزه

  .)١(لم یكن لھ سابق معرفة بھ،شعوریة
وھي نازلة ) ϑ(للزھراء ، ة ة فنیة تخیلیّ لنا بالكلمات صورة أدبیّ  في ھذا النص رسمَ ) ∆(فاإلمام 

فھ4ذه ،لمھا وھضمھاتھ على ظُ ماع وتضافر أمّ اجتمن ،ثم تبدأ بالشكایة إلیھ) 8(في جوار الرسول 
 أمس44واء ك44ان أثرھ44ا علی44ھ مؤلم44اً ، ح44داث حال44ة عاطفی44ة عن44د المخاط44ب إالص44ورة عمل44ت عل44ى 

ً  أمغامض44اً ،س4اراً  لك44ي یح44دث الت44رابط م44ع التص44ور ال44ذھني الحاص44ل ف44ي عملی44ة الھض44م ،واض44حا
  . )٢(لم والقھروالظُّ 

                                           
 . ٥٣: اجيمجید عبد الحمید ن.د، األسس النفسیة ألسالیب البالغة العربیة  :ینظر )١(
 . ٣٨٠:مصطفى حجازي.د،ترجمة ،جان الیتالشى:معجم مصطلحات التحلیل النفسي :ینظر )٢(
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  املبحث الثالث
لم املخصوصة بـ

ّ
  )عن  القصدامليل (داللة ألفاظ الظ

 اإلجحاف  -١
ً عَ وْ تَ ْس22بالش22يء مُ  قیاس22ھ ال22ذھابُ ،واح22دٌ  ص22لٌ أالج22یم والح22اء والف22اء :  فَ َح22جَ (  المی22لُ   وھ22و ))...((با

ف22ي  الق22ومُ  فَ ج22احَ وتَ ،البئ22ر عن22د االستس22قاء مَ َف22 لوُ ص22یب ال22دّ یُ  ح22اف وھ22و أنْ فمنھ22ا الجِ .دولوالُع22
 فُ جِح22وف22الن یُ .إلی22ھ إذا م22الَ  ْنبَ الــذَّ  فَ وج22احَ .ص22يبالس22یوف والعِ بعض22ھم ع22ن بع22ض ٍ م22الَ :القت22ال
  .)١()معھ على غیره إذا مالَ :لفالنٍ 
ُ دنا منھ ولم ی:بالطریق فَ حَ وأجْ   .لألم2وال وإفساداً  ف بالقوم قتالً التي تجحِ :والسنُة الُمْجِحَفةُ .ھخالطْ ـ

:  ح22افُ الجُ (و.)٢(مبھ22م أو الس22ماء أو الغی22ث أو الس22یل دن22ا م22نھم وأخط22أھُ  الع22دوّ  أجح22فَ : ویق22ال 
                                           :)٤(ةّم2222222ذو الرُ          ق2222222ال ،)٣()ش2222222يء ی2222222ذھب بك2222222لِّ  ح2222222افٌ م2222222وت جُ :یق2222222ال،الم2222222وت

  ]من الطویل[

  وَكْم َزلَّ عنھا ِمْن جَحاِف المقاِدرِ        وكائْن تََخطَّْت ناقتي من مفاَزةٍ 
    قول اومنھ،ولكنھا استعملت في الشعر العربي،)٥(لم ترد ھذه اللفظة في القرآن الكریم

  ]من الكامل[                                                                :)٦(جریر

  )٧(متُُم       َوبَنو َصفِیَّةَ لَیلُھُم ال یَھَجعُ أََجَحفتُُم ُجَحَف الَخزیِر َونُ             
  وذلك  الوايل للداللة على ظلم.)٨(ورد ھذا اللفظ في خطب نھج البالغة مرة واحدة

ِعیَّ&ةُ َوالِیََھ&ا، أَْو ((: الوالي وحق الرعیة قولھ  في حقّ ،)∆(في سیاق كالمھ     َوإَِذا َغلَبَِت الرَّ
 ْدَغ&الُ إلبَِرِعیَّتِِھ، اْختَلَفَْت ھُنَالَِك اْلَكلَِمةُ، َوظََھَرْت َمَع&الُِم اْلَج&ْوِر، َوَكثُ&َر ااْلَوالِي أَْجَحَف 

  .)٩())فِي الدِّینِ 
بالظلم لھ2م ) : جحف الوالي برعیتھأوأ(،مرهبالمخالفة لھ والعصیان أل):ة والیھاذا غلبت الرعیّ إو(

  .)١٠( علیھمى بمعنى تعدّ ،ونقص الحقوق وغیر ذلك،والجور
ً  فع2الً ،)أجح2ف(وقد جاءت لفظ2ة  األول لفظ2ي :لھ2ذه الزی2ادة غرض2ین نَّ إو،ب2الھمزة اً مزی2د ماض2یا

الحص22ول عل2ى مع2ان جدی2دة ل2م تك22ن : والث2اني ،وھ2و تكثی2ر الكلم2ة عل2ى س22بیل التوس2ع ف2ي اللغ2ة
وقد كانت الزیادة ،الزیادة في المبنى زیادة في المعنى :ولذلك قالوا ،موجودة في الفعل عند تجرده

                                           
 .١/٤٢٨) : جحف(معجم مقاییس اللغة  )١(
 .٩/٢٢) : جحف(ولسان العرب  ،١/١٢٤): جحف(وأساس البالغة ، ٣/٨٥): جحف(العین :ینظر )٢(
 .٤/١٣٣٤: الصحاح )٣(
) : جح222ف(الص222حاح  :وینظ22ر .فأْفلََت222تْ أي مم222ا زاحم222ت م22ن الش222رور ،)ُجح222اف المق22ادر( ،٥٦٦: ال22دیوان )٤(
٤/١٣٣٤. 
 .٢١٦:معجم ألفاظ القرآن الكریم:ینظر )٥(
 .٩١٣:الدیوان )٦(
 .٩١٣:ھامش الدیوان:تأكلھ األعراب،ینظر دقیق ُیْعصد:والخزیر، أم الزبیر صفیة بنت عبد المطلب)٧(
 .٣٥٣،المعجم المفھرس أللفاظ نھج البالغة: ینظر  )٨(
 .٤١٩:  ٢١٦/ خ:نھج البالغة  )٩(
 .٤/١٧٤٦: والدیباج الوضي ،١٤/١٢٥: منھاج البراعة:ینظر )١٠(
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ل2ھ ) فع2لأ(وزن  ومن ھنا نجد أنَّ ،وتكوین ثروة لغویة أوجدتھا الحاجة،عامال مھما في نماء اللغة
ً الوالي صار مجحِ  نَّ إ:يأ الصیرورة،)أجحف(تي أفادھا الفعل ومن ھذه المعاني ال،معان متعددة  فا

  .)١(برعیتھ
أو ) م22ال(ول22م یس22تعمل لفظ22ة  ف22ي ھ22ذا الس22یاق،)أجح22ف(س22تعمل لفظ22ة ا،)∆(ام اإلم22 نلح22ظ أنَّ و
ولكن لیس ،إجحاف ھو میل أو عدول كلُّ ف،من المیل أو العدول شملُ أو مُّ عَ أاإلجحاف  نَّ أل،)عدل(

اإلجح2222اف ھ2222و المی2222ل :  نَّ أفق2222د ورد عن2222د أھ2222ل اللغ2222ة ،ك2222ل می2222ل أو ع2222دول ھ2222و إجح2222اف
  .)٢()اإلخالل بھ بَ قارَ : باألمر  جحفَ أو(،والعدول

 لَ ع2دَ : (كما ذك2ر ص2احب اللس2ان،)٣()ھو العدول إلى الشيء واإلقبال علیھ: (المیل  نَّ أحین  على
  .)٤()جار: وعن الطریق ،حادَ : عن الشيء یعدل عدال وعدوال 

  ت في السیاق الذيوقد دلّ ،في انتقائھ لھذه اللفظة،)∆(ة اإلمام ومن ھنا كانت دقّ 
ذا ص2ار إ: یقول  نْ أكأن اإلمام یرید .)٥()ھو المیل عن القصد: (ن الظلم أل،على الظلم فیھجاءت 

  .وكثر الفساد في الدین،ظھرت عالمات الجور،الوالي ظالما لرعیتھ

 اإلحلاد -٢
الّرجُل،إذا مال عن طریقة  أْلَحدَ :الالم والحاء والدال أصٌل یدلُّ على میٍل عن استقامٍة،یقال:لحد(

  .)٦()الحقِّ واإلیمان

(     *  +  ,  -  .  /  0    :[وقول222222222222ھ تع222222222222الى

ل22م َد ف22ي الَح22َرم،إذا َت22َرَك الَقص22د وم22ال إل22ىوألَح22یمیل22ون إلیھ، :أي،)٧(]1 :     والُمْلِح22دُ ،الظُّ

    2+  ,  - .  /  0  1 :[،وقول222ھ تع222الى)٨(الع222اِدُل ع222ن الح222قّ 

:   9  8  7  6  5  4  3;      @  ?  >  =  <

D  C  B  A  [)ق2ال ،)١٠(ُملِح2دٌ  :الح2رمِ  وقیل كّل ظالٍم ف2ي،با$ الشرك:،قیل اإللحاد فیھ)٩

  ]رجزالمن [                                                                 :  )١١(الشاعر

  ِطرَن َدمالما رأى الُمْلِحُد حیَن أَْلَحما     َصواِعَق الَحَجاج یَمْ 
                                           

 .٥٢ـ ٥١: ، وأوزان الفعل ومعانیھا٧٦،المھذب في علم التصریف:ینظر  )١(
 .١٠٨: )جحف(المعجم الوسیط :، وینظر١/٤٢٨: )جحف(معجم مقاییس اللغة  )٢(
 .٣٤٥/ ٨: )میل(العین  )٣(
 .١١/٤٣٤ :)عدل(لسان العرب  )٤(
 .١٢/٣٧٣: )ظلم(ن .م )٥(
 .٥/٢٣٦):لحد(معجم مقاییس اللغة )٦(
 .١٠٣:من اآلیة:سورة النحل )٧(
 .٢/٤١١:، وكتاب األفعال٣/١٨٣):لحد(العین:ینظر )٨(
 .٢٥:سورة الحج )٩(
ولس2ان  ،٤/٢٣٦):لحد(،والنھایة في غریب الحدیث٤/٤٢١):لحد(، وتھذیب اللغة٣/١٨٣):لحد(العین:ینظر )١٠(

 .٨١٧):لحد(، والمعجم الوسیط٩/١٣٤):لحد(،وتاج العروس٣/٣٩٠):لحد(العرب
  .٩/١٣٥):لحد(، وتاج العروس٣/٣٨٩):لحد(، ولسان العرب٤/٤٢٢):لحد(تھذیب اللغة ورد ھذا البیت في )١١(
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من [                                                                        :)١(ل ابن الرومياوق

    ]المدید

  )٢(راعُ ذِ  فاهُ قَ  رمولٍ غُ  لكن       كلُّ  هللاَ  عبدُ ٌد ال یَ حِ لْ مُ 

  .)٣( )المیل عن القصد فیما أُِمَر بھ ومال الى الَظُ◌لمِ :(ومعنى اإللحاد في اللغة
  

عـن أمسـاء  ميل املشركني للداللة على،)٤(البالغة مرة واحدةورد ھذا اللفظ في خطب نھج 
إِلَى أَْن بََعَث :((،قولھ) 8(مبعث النبيعن )∆(،وذلك في سیاق كالمھاهللا تعاىل والعدول عنها

داً  تِ&ھِ  ِالْنَجاِز ِعَدتِھِ  (صلى هللا علیھ وآلھ هللاُ ُسْبَحانَھُ ُمَحمَّ َوأْھ&ُل األْرِض )) ...((َوتَم&اِم نُبُوَّ
 ِm قَةٌ، َوأَْھَواٌء ُمْنتَِشَرةٌ، َوطََرائُِق ُمتََش&تِّتَةٌ، بَ&ْیَن ُمَش&بِّھ  ُمْلِح&دٍ  أَوْ بَِخْلقِ&ِھ، یَْوَمئِذ ِملٌَل ُمتَفَرِّ

&&&الَلَِة، َوأَْنقَ&&&َذُھْم بَمكانِ&&&ِھ ِم&&&َن  ف&&&ي اْس&&&ِمِھ، أَْو ُمِش&&&یر إِلَ&&&ى َغْی&&&رِه، فََھ&&&َداُھْم ب&&&ِھ ِم&&&َن الضَّ
  .)٥())الَجَھالَةِ 

، و آراء ی2ھ و آل2ھ ك2انوا عل2ى م2ذاھب مختلف2ةع2ث النب2ّي ص2لّى ّهللا علبُ  ماالحاصل أّن الّن2اس عن2د
(            ألص22نام و غی22رھم عب22دة اوانّیة والمجوس22ّیة الّنص22رمتفّرق22ة م22ن الیھودّی22ة وودیان22ات 

الغوای22ة و  بن22ور وج22وده م22ن الّض22اللة  :يص22لّى ّهللا علی22ھ و آل22ھ أ )ب22ھ ( س22بحانھ)فھ22داھم ّهللا 
  .)٦(أنجاھم بما جاء بھ من الحّق الیقین خلصھم وو
س2تقامة،واالنحراف عنھا،ومن2ھ اللح2د ال2ذي یحف2ر العدول ع2ن اال:ذھب الطبرسي إلى أنَّ اإلحادو

  .)٧(في جانب القبر،خالف الضریح الذي یحفر في وسطھ
ھ2ي عن2ھ  ال2ذین یع2دلون بأس2ماء ّهللا تع2الى عّم2ا :،أي)فnي اْسnِمھِ  ُمْلِحدٍ  أَوْ (: الّسالمقولھ علیھ و

والع2ّزى م2ن     قصان ، فاش2تّقوا ال2الّت م2ن ّهللا، النّ یغّیرونھا بالّزیادة وفیسّمون بھا أصنامھم ، و
مجاھ2د ف2ي تفس2یر قول2ھ اس وھذا المعنى حكاه الطبرسي عن ابن عّب2و ،انمناة من المنّ و ،العزیز

G  F  E  D  CH  M   L  K  J  IN    P  O :[تع2222222الى

R         Q  [)بم2ا ال و یس2ّمونھ أسمائھ یصفونھ بم2ا ال یلی2ق ب2ھ، یلحدون في ىإّن معن:وقیل ،)٨

  .)٩( و ھذا الوجھ أعّم فائدةیجوز تسمیتھ بھ،
2ھ وق2ع )ألَح2دَ (غیر الثالثيعلى زنة اسم الفاعل المشتق من الفعل  )ُمْلِحدٍ (جاءت لفظة  ،مج2رور ألنَّ

  : في قولھ)ُمْلِحد(،ونلحظ أنَّ اإلمام  انتقى لفظة)◌ٍ ُمَشبِّھ(معطوفاً على اسم الفاعل

                                           
 .٢/٣٩٠:الدیوان )١(
خم من اإلبل )٢( كُر الضَّ  . ١١/٤٩١):غرمل(العربلسان :ینظر ذوات الحوافر،:وقیل ،الغرمول،الذَّ
 .٤/٤٢١):لحد(تھذیب اللغة)٣(
 .١١٤٧:المعجم المفھرس أللفاظ نھج البالغة:ینظر )٤(
 .٢٣: ١/خ:نھج البالغة )٥(
 .١/١٢٠):ابن أبي الحدید(شرح نھج البالغة:ینظر )٦(
 .٤/٤٩٥مجمع البیان في تفسیر القرآن،:ینظر  )٧(
 .١٨٠:من اآلیة:سورة األعراف )٨(
 .٤/٤٩٥:ومجمع البیان في تفسیر القرآن،١/٢٠٧):البحراني(شرح نھج البالغة:ینظر )٩(
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غی222ره باس222مھ،فقالوا  األّنھ222م ع222دلوا باس222م هللا ال222ى غیره،فس222مو،)فnnnي اْسnnnِمھِ  ُمْلِحnnnدٍ  أَوْ (    
 عnن مائnِلٌ  أَوْ :(ول2م یق2ل، ال تطل2ق عل2ى غی2ره،آلھة،واإللھّی2ة عل2ى الحقیق2ة مختص2ة ب2ھ:لألص2نام

  م2الَ .ل2ى جان2ب من2ھإانحراف في الشيء  أو العدول إلى الشيء واإلقبال علیھھو ،ألنَّ المیلَ )اْسِمھِ 
   .)١( إنَّھم لَمالة الى الحقِّ :یقالورجٌل مائٌل من قوٍم ُمّیل، ،الیْ یمیل مَ 

ف -٣
َ
 :  أالك

وق2د ذك2ر اللغوی2ون ف2ي ،لفاظ2ھأض2من ف2ي  )الع2دل(في الفصل األول دالل2ة ھ2ذه اللفظ2ة عل2ى  َمرَّ 
ح2دھما أ الك2اف والف2اء والھم2زة أص2الن ی2دلُّ : (قال ابن فارس ،لھذه اللفظة داللة أخرى نَّ أ كتبھم

الدالل22ة  ص22لَ أ إنَّ .)٢()اآلخ22ر عل22ى المی22ل واإلمال22ة واالعوج22اج وی22دلُّ ،عل22ى التس22اوي ف22ي الش22یئین
رأس222ھا ول222م تنص222بھا ح222ین ترم222ي  إذا أمل222تَ ،الق222وسَ  تَ أكف222أ(اللغوی222ة لھ222ذه اللفظ222ة م222أخوذ م222ن 

  .)٣()تھُ بقل: الشيءَ  تُ أكفأویقال )...(عنھا

  .وقلبها ميل األمور املعنوية  لتطلق على،ةانتقلت من ھذه الداللة الحسیَّ  مّ ثُ  

ومنھ2ا ،)٤(خط2ب ث2الث م2رات ف2ي ث2الثبھذه الدالل2ة  ورد ھذا اللفظ في خطب نھج البالغة
َعلَ&ى قُ&َرْیش،  اللَّھُمَّ إِنِّي أَْس&تَْعِدیكَ ((:)∆(قولھ،التظلم والتشكي من قریشفي سیاق كالمھ في 

َوأَْجَمعُوا َعلَى ُمنَاَزَعتِي َحقّاً ُكْنُت أَْولَى بِ&ِھ ِم&ْن إِنَائِي، ْكفَأُوا، َوأَ يفَإِنَّھُْم قَْد قَطَعُوا َرِحمِ 
  .)٥())َغْیِري

وك2ذلك إبط2ال الح2ق مس2تلزم ،إض2اعتھ قل2ب اإلن2اء بم2ا فی2ھ یوج2بُ  نَّ إھ ف2وھذه كنای2ة إلبط2ال حّق2
  .)٦(واالستعانة با$ على قریش،تشبیھا بإضاعة اللبن من اإلناء،إلضاعتھ

ً كف اإلناءَ  كفأتُ (وقد ورد في كتاب األفعال    قال،عن القصدِ  رتُ جِ :  وأكفأتُ )...(قلبتھ:  أ
  
مـــن [                                                                                    : )٧(ةّم222ذو الرُّ  
 ]طویللا

ً    ھا   علوُت بھا أرضاً ترى وْجھَ َركبِ    َغْیَر ساجعِ  إذا ما َعلَْوھا ُمكفَأ
  .)٨()الكالم ومنھ سجعُ ،قاصد ي غیر مستوٍ أ) : غیر ساجع(وقولھ ،راً جائِ  ماالً أراد مُ 

وق2د أف2ادت ھ2ذه الزی2ادة معن2ى ،بزی2ادة الھم2زة ف2ي أول2ھ،)فعل2واأ(على زن2ة ) أكفأوا(جاءت لفظة  
وذكر اب2ن ،)٩()تعدیة ما كان ثالثیا) فعلَ أ(المعنى الغالب في  إنَّ (:ورد في شرح الشافیة،)التعدیة(

  .)١(ذلك مذھب سیبویھ نَّ أوذكر ،أن النقل بالھمزة قیاس في الفعل الالزم،ھشام في المغني
                                           

 .١١/٦٣٨):میل(ولسان العرب ،٥/٢٩٠) : میل(معجم مقاییس اللغة :ینظر )١(
): ك22فء(ولس2ان الع22رب ، ١٠/٣٨٦) :ك22فء(تھ22ذیب اللغ2ة : وینظ2ر، ٥/١٨٩): ك22فء(معج2م مق22اییس اللغ2ة  )٢(
 .١/٣٩٠ :)كفء(وتاج العروس، ١/١٤٠
 .٥/١٨٩: )كفء(معجم مقاییس اللغة  )٣(
 .١١٢٥المعجم المفھرس أللفاظ نھج البالغة،:ینظر )٤(
 .٤٢٢: ٢١٧/ خ:نھج البالغة  )٥(
 .٤/٤٩: )البحراني(وشرح  ،١١/١٠٩: )الحدیدابن أبي (شرح نھج البالغة :ینظر  )٦(
 .١٦٦: الدیوان  )٧(
 .٢/١٤٥: كتاب األفعال )٨(
 .١/٨٦: الشافیةشرح  )٩(
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ضياع الدين وانقالب االمور الدينيـة وقد استعمل اإلمام ھذه الداللة بھذا المعنى للكنایة ع2ن 
وذل2ك ف2ي س2یاق قول2ھ ع2ن آخ2ر ،)٢(إىل أضدادها ونقائضها وميالنهـا عـن جـادة الصـواب

ُ أَیَُّھا النَّاُس، َسیَأْتي َعلَْیُكْم َزَماٌن ((:الزمان نَ&اُء بَِم&ا ْس&الَُم، َكَم&ا یُْكفَ&أُ اإلفِی&ِھ اإل یُْكفَأ
  .)٣())فِیھِ 

داللة ھامشیة مستوحاة من خالل عالق2ة ،)َكفءال(للفظة  أنَّ ومن مالحظة النصوص السابقة نجد 
ھي خلق ،من خالل السیاق وظیفةً في اللغة ) لكلمةل( نَّ أذلك ،ھذه اللفظة بما یجاورھا من مفردات

فی2أتي ،متآلف2ة م2ع الح2دث ال2ذاتي الوص2ول إل2ى ص2یاغة فنی2ةج2ل أاستجابات تدریجی2ة ذھنی2ة م2ن 
  ھذه مثلو.)٤(المعنى استجابة ذھنیة ال استجابة لفظیة

  .١٩٢/في خوردت الداللة 
  
  
  

 :  اجلور -٤
ریق ، أصٌل واحد،الجیم والواو والراء:جور(    .)٥()جاَر جْوراً :یقال،وھو الَْمیل عن الطَّ

ك2ّل م2ا ،والج2وُر ض2ّد القْص2دِ ،أي َظلََم2ةٌ :وقوٌم جورةٌ وجاَرة.جاَر یجور جوراً ،یُض الَعْدلِ نق:الجور
ل2ألرض  :یق2الوأص2ُل الجور، ،المیُل ع2ن القص2دِ :والجور، َدلَ عَ :وجاَر عن الطریق،ماَل فقد جارَ 

  .)٦(ْت أرُض بني فالنجارَ :ْبُتھا وارتفعنَ ذا طال إ

A  @  ?  >  =  <B    F   E  D  C:[وقول22222222222ھ تع22222222222الى
  .)٨(هللا،أوعادل عن المحجة منحرف عن الحقّ حائد عن القصد أو:أي.)٧(]

م222ن [:                                                      )٩(وف222ي الش222عر العرب222ي ق222ال الف222رزدق

  ]الطویل

  وا َعلَْیِھ بالَسیوِف الّصواِرمِ فَُجرُّ      إْن جاَر اإلماُم َعلَْیُكُم    فَیا َضبَّ 
  بصیٍغ مختلفة، )١٠(واشتقاقاتھا في خطب النھج ثالثاً وأربعین مرة) جور(وردت لفظة 

                                                                                                                         
 .٤/٢٧٩: ابالكت: وینظر ،٢/١٧٤: المغني )١(
 .٧/١١٢: )ابن أبي الحدید(رح نھج البالغة ش: ینظر )٢(
 .١٨٨: ١٠٣/ خ: نھج البالغة )٣(
 .٨٨-٨٤: سلسلة الموسوعة الصغیرة،ون الینزج:علم الداللة السلوكي: ینظر  )٤(
 . ١/٤٩٣):جور( معجم مقاییس اللغة  )٥(
  . ١/١٥٥، ) جور(أساس البالغة :ینظر  )٦(
  .٩:سورة النحل )٧(
 . ٣/٣٨٧، وتفسیر البیضاوي،١٤/١٠٣،روح المعاني:ینظر  )٨(
 .٢/٥٤٥:الدیوان )٩(
 . ٤٠٢-٤٠١: المعجم المفھرس أللفاظ نھج البالغة : ینظر  )١٠(
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في ص2فة الَع2الِْم ،)∆(في سیاق كالمھ،)العدول( هذه اللفظة على ت وقد دلّ ،ودالالت متنوعة 

وإنَّ ِم&ْن أبغ&ِض الِرج&ال إل&ى هللاِ تع&الى لََعب&ٌد (( ):∆(قول2ھ ،هالذي یتوّجب علی2ِھ معرف2ة ق2در
&بیلِ ج&ائٌر ، لى نَْفِسِھ إوّكلَھُ هللاُ  إل&ى َح&ْرِث  ُدع&يَ  إْن ،س&ائٌر بغی&ر دلی&لٍ  ،َع&ْن قْص&ِد السَّ

ْنیا َعِمَل    .)١())ِعَي إلى َحْرِث اآلِخرِة َكِسلَ وإْن دُ ،الدُّ
ل22م یم22ّدهُ بمعونت22ھ :أي،وكل22ھ هللا ال22ى نفس22ھ م22ن أبغ22ض البش22ر إل22ى هللا عب22داً  أنّ ،)∆(ذك22ر اإلم22ام  

فلیكل2ھ هللا حینئ2ذ  ،لیھ2اإم2ا ف2ي تحری2ك دواعی2ھ  يءوالیؤثر ش ،الینجع ذلك فیھلعلمھ أنَّھ ،وألطافھ
  . )٢( الطریقعن ) العادل(والجائر ،إلى نفسھ

ھ2و (   وف والتق2دیرلمبت2دأ مح2ذ اً ووق2ع خب2ر،مفرداً على زنة اسم الفاعل )جائر ( وقد جاء لفظ  
وج22اوره .هُج22ارَ : فقی22ل لم22ا یق22رب م22ن غی22ره ،)الق22ُْرب( معن22ى ) الج22ار( ر م22ن وّ وق22د تص22،)ج22ائر

ج22اَر ع222ن :وباعتب22ار الق22رب قی22ل،)٣(]  q  p      o  n[: وتج22اوروا ق22ال تع22الى 

 [ :وقول2ھ تع2الى، فبن2ي من2ھ الج2ْور ،ع2ن ك2ّل ح2قِّ ) ع2دول(أص2الً ف2ي ك2ّل جعل ذلك  مَّ ثُ ،الّطریق 

ة،)٤(] ومنها جائر ع2دالً َیْع2ِدُل  يءعدَل ع2ن الش2(  :اللغوییناء عند كما ج،)٥(أي عادٌل عن المَحجَّ

  .)٦()جارَ : حاَد وعن الطریق: وعدوالً 
القص22د  س22ن أو ح،حس22ن النح22و ف22ي م22ذھب ال22دین:أي )تُ الّس22مْ (ھ22و ) قص22د الّس22بیل(ولّم22ا ك22ان 

   ك2222ان للفظ2222ة ،)٧(وُحْس2222ن الج2222وار،و ھ2222و اتب2222اع الح2222ّق والھ2222ديأ،والم2222ذھب ف2222ي دین2222ھ ودنی2222اه
و أوھ2ي الع2دول ع2ن ج2ادة الص22واب ،اس2تعمال داللتھ2ا م2ن خ2الل الس2یاق المطابق2ة ف2ي،)الج2ائر(

اس222تقامُة :د اللغ222ویین ھ222يألّن دالل222ة القص222د عن222،)قص222د الس222بیل(المس222تقیم م222ع قول222ھ  الطری222ق

 :يأ،  )٨(]>  =  <  ?[:وقول2ھ تع2الى،َنح2وهُ تُ أي نح2و:قص2دُت َقص2َدهُ :یق2ال،الطریق
  .)٩(تبین الطریق المستقیم بالبراھین والحجج الواضحة

جاءت فیھ ضمن السیاق الذي في ،ي انتقائھا من معجم ألفاظ اإلمامف) جائر( ومن ھنا كانت لفظة 
ین الطری22ق ی22ال22ذي معن22اه تب،)قص22د الس22بیل( اورھ22ا م22ن ألف22اظ جلم22ا ی، ھ22ي الموّفق22ة والمالِئم22ة

و أإّن ھن22اك فرق22اً ب22ین طبیع22ة المعن22ى م22ن حی22ث كون22ھ ظ22اھراً :ووض22وحھ ول22ذلك یمك22ن الق22ول
ي المعنى أْن یحمل عل2ى إّن األصل ف( :قولإذ ی )ھـ٦٣٧:ت(ذھب إلیھ ابن األثیر وھذا ما،مؤوالً 

ّن الدالل2ة المركزی2ة ھ2ي أوھ2ذا یعن2ي ،)١٠()ومن یذھب إلى التأوی2ل یفتق2ر إل2ى ال2دلیل،ظاھر لفظھ
و أل ب2دلیل أي بمعنى أنَّ اللفظ یحمل على ظاھره ُثمَّ یؤوّ ،أخرى المعنى قبل احتمالھ معاني صلُ أ

                                           
 . ١٨٧:  ١٠٣/ خ:نھج البالغة  )١(
 . ٢/٨٢٤: والدیباج الوضي،  ٧/١٠٩):ابن أبي الحدید(ح نھج البالغة شر: ینظر  )٢(
 . ٤:من اآلیة : الرعد سورة  )٣(
 . ٩:من اآلیة : النحل سورة  )٤(
 . ٢/٤٠٨: بصائر ذوي التمییز :ینظر  )٥(
  . ١٢/٤٣٧) : عدل(لسان العرب  )٦(
 . ٢/٤٦) : َسَمتَ (لسان العرب :ینظر  )٧(
 .٩: من اآلیة :سورة النحل  )٨(
  .٣/٣٥٤: )قصد(ولسان العرب ، ٣/٣٩٣) : قصد(العین :ینظر )٩(
 . ١/٣٣:المثل السائر )١٠(
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ً توضح التضمّ  نةقری ی2ر ع2ن المعن2ى الواح2د من ھنا كان التعب،)١(ن للمعنى أو تحملھ معنى ھامشّیا
ا اإلف2ادة فأّم2: ( ق2ائالً ، )اإلف2ادة المعنوی2ة (  ـلیھ العلوي وعّبر عنھ بإار أشوھو ما ،بطرق مختلفة

وت22ارة تك22ون ،الل22وازم كثی22رة فت22ارة تك22ون قریب22ة تل22ك مَّ ُث22،ي تك22ون م22ن جھ22ة الل22وازم عنوی22ة فھ22الم
ة ھ2ي الت2ي یفھ2م وإنَّ ھ2ذه الل2وازم المعنوی2 ،)٢()المعنى بطرق كثیرة  دیة أألجل ھذا صّح ت،بعیدة

  .بھا مقصد الكالم 

 الزيغ  -٥
ً :یق22ال،الغ22ین أص22ٌل ی22دل عل22ى َمَی22ل الش22ئ ال22زاء والی22اء و: زی22غ (  22ُغ ، زاَغ َیزی22ُغ َزیغ22ا : والتَّزیُّ

ى والقْص2ِد دعن الُھ2 أي ال ُتِمْلنا،)٤(}  ½  ¾  ¿  Ã   Â  Á  À{:وقولھ تعالى.)٣()الّتماُیل

(( :رض2ي هللا عن2ھ وف2ي ح2دیث أب2ي بك2ر،ع2ن الطری2ق َیزی2ُغ إذا َع2َدل عن2ھ زاغَ :ویقال،والُتِضلّنا
 ً والّتزای222ُغ ، أْع222ِدَل ع222ن الح222قّ أُج222وَر و: أي،)٥())ْن أزی222غ أم222ره أم222ن  أخ222اُف إْن ترك222ُت ش222یئا

ْغُت فالناً َتزْ و،وأْصلُھ في األْسنانِ ،التَّماُیلُ :   .)٦(یغاً إذا أَقمُت زیغھیزیَّ
  ]من الطویل[                                                                :)٧()∆(قال أبو طالب

لـ َمعَشٍر زاغوا إِلى ُكلِّ باِطلِ     بِِھ فَوَق الِجیاِد یَقوُدھا   َكأَنّي    إِ
  للداللة، )٨(واشتقاقاتھا في خطب نھج البالغة في خمسة مواضع) َزیغَ ( ةوردْت لفظ

ین ال22دلیل والبرھ22ان ی22ف2ي تب) ∆(ومنھ22ا ف2ي س22یاق كالم22ھ  علــى امليــل والعــدول عــن احلــق  

ولِكنّ&&ا إنّم&&ا أْص&&بَحنا نُقات&&ُل  ((:)∆(ال22ذین أنك22روا حكومت22ھ قول22ھ ،لخ22وارجالمقاتلت22ھ  والمس22وغ
یِغ فیھ ِمَن  خوانَنَا في اإلسالم على ماَدَخلَ إ   .)٩())والتأویل ْبَهةِ الشُّ و،واالعوجاجِ الزَّ
وتم22ردھم ، عل22ى إبط22ال إنك22ار الخ22وارج للحكوم22ةیؤّك22د ) ∆(نَّ اإلم22ام أنلح22ظ ،ف22ي ھ22ذا ال22نص 

وأطلق المسلم علیھم إلقرارھم ظاھراً بشھادة ،أھُل الشام):إخواننا( ـوقد أراَد ب، ومخالفتھم لحكمھ
بغ22یھم عل22ى اإلم22ام وإْن ك22انوا محك22ومین بكف22رھم ل،)8(ّن محم22داً رس22ول هللا اأن ال إل22ھ إال هللا و
: أي) م22ن الزی22غ ( اإلس22الم :أي)عل22ى م22ا دخ22ل فی22ھ ( م22ا قاتلن22اھم یعن22ي إّن22ا إنّ ،المفت22رض الطاع22ة
للكتاب ) التأویل( في الّدین و) الشبھة ( و،الّصراط المستقیم عن) عوجاجاال( العدول عن الحّق و

  .)١٠(المبین

                                           
جامع2ة ، رسالة ماجس2تیر،طھ رؤوف رنا: ھاشمیة بین اللغوییین والبالغیینالداللة المركزیة والداللة ال:ینظر )١(

 . ٢٨٢:كلیة التربیة للبنات ،بغداد
 . ١/١٨٣: الطراز )٢(
 ).٤١-٤٠/(٣) :یغز(معجم مقاییس اللغة  )٣(
 .٨: من اآلیة : آل عمران سورة  )٤(
محم2د ف2ؤاد عب2د :تحقی2ق،)ھ2ـ٨٥٢:ت(أحمد بن علي بن حج2ر العس2قالني:فتح الباري بشرح صحیح البخاري )٥(

 . ٢/٣٢٤: النھایة في غریب الحدیث: وینظر، ٢٩٢٦حدیث رقم،٢٣٣: الباقي
  .٨/٤٣٢ :)زیغ(ولسان العرب ،  ٤/٤٣٤) :زیغ(العین :ینظر  )٦(
  .٧٤:الدیوان )٧(
  . ٦٥٨، معجم المفھرس أللفاظ نھج البالغةال: ینظر  )٨(
 . ٢٢٦:  ١٢٢/ خ: نھج البالغة  )٩(
 . ١٢٨/ ٨، منھاج البراعة : ینظر  )١٠(
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ی22( وق22د ج22اءت لفظ22ة   ل للدالل22ة عل22ى حص22ول المی22،مج22رورة مف22ردة عل22ى ص22یغة المص22در) غالزَّ

ي لّم22ا أ، )١(}  º  ¿  ¾  ½  ¼   »À{:وقول22ھ تع22الى،واالنح22راف والع22دول ع22ن الَح22قّ 

ف2اَء       وذل2ك إذا ،إذا مال2ت: وزاَغ2ْت الش2مسُ ،الماِئ2ل:)الزائ2غ (و،ارقوا االستقامة عاملھم بذلكف
  .)٢(الفيءُ 

( ذلك أنَّ ھ2ذه اللفظ2ة تش2ترك م2ع ) الّزیغ( معطوفة على  )االعوجاج( استعمل اإلمام لفظة  وقد 
مل ف2ي داللتھ2ا عتس2ت) الّزی2غ( ھ2ا تختل2ف عنھ2ا ف2ي أّن لفظ2ة نّ ولك ف2ي داللتھ2ا عل2ى المی2ل ) الّزیغ

ً  الس22یاقیة عل22ى عن22د ) االعوج22اج(              ف22ي ح22ین ت22دل لفظ22ة ،می22ل م22ا ك22اَن حّس22یاً ومعنوّی22ا
، إذا عط2فَ :وع2اَج َیُع2وُج ، )ِط ال2رمِح والح2ائِ (ـفیما كاَن قائماً فماَل ك) االنعطاف( اللغویین على 

بف2تح الع2ین ال2ذي ) الَع2َوج (النھای2ة ب2ین  فّرَق ابن االثیر في  إذ،التستوي نْ أ:رضَوج في األعِ وال
بكس2ر ،والِع2َوجُ ،ي والق2ولأبم2ا ل2یس بمرئ2يٍ ك2الر ،وبالكس2ر،كاألجسام،شخٍص مرئيٍّ یختص بكلِّ 

»  ¬  ®   ¯  °  ±  {:وف22ي التنزی22ل العزی22ز،ف22ي دین22ھ ِع22َوجٌ :تق22ول،ف22ي ال22ّدین الع22ین

¶  µ  ´     ³  ²¸  {)قّیم2اً ول2م یجع2ل لكت2اب ا هنزَل على عبدأالحمد $ الذي :معناه،)٣

 ً   .)٤(زیغھُ : وِعَوُج الطریق،لھ ِعَوجا

\  {: لّزیغ فھو المیل إالّ قولھ تعالىما في القرآن من ا كلّ ( : نَّ أوقد أورد صاحب التعریفات 
  d  c  b   a  `  _     ^  ]{)معناھ22ا شخص22ت ،)٥

()٦(.  
مراعی2ة  إذ تظ2لّ ،ن غیرھ2ام2ة ومن ھنا كاَن عنصر االختیار للمف2ردات ھ2و م2ایمّیز اللغ2ة التأثرّی2

عباراتھ2ا  فتص2وغ ،تھا السیاقیة بحسب تحوالت المق2اممن خالل تحوال،لمقتضیات الحدث اللغوي
فإّن إنتاجھ یتشّكُل  ،كلّھابمعزل عن عناصر السیاق  لذلك  المعنى تبعاً   فال یكون،صوغاً جمالیاً 

  .)٧(تقوم على ثنائیة الدال والمدلول ِل العملیة اللغویة التي التنفكبتشكُّ 
ثُ&مَّ یَ&أْتِي بَْع&َد ذلِ&َك ((:)∆(ومنھ2ا قول2ھ ) ∆(م2ام خ2رى لإلأ وردت في خطب ھذه الداللة مثل و

ُجوِف، ُحوِف،طَالُِع اْلفِْتنَِة الرَّ قُلُوٌب بَْعَد اْستِقَاَمة، َوتَِضلُّ ِرَج&اٌل  فَتَِزیغُ َواْلقَاِصَمِة الزَّ
ھ2ذه ومث2ل ،)٩(دل2ّت عل2ى می2ل القل2وب وع2دولھا ع2ن الح2قّ ) تزی2غ( ّن لفظة إف، )٨())بَْعَد َسالََمة

  ).١٥٦، ٩١(/في خ وردت الداللة

                                           
 . ٥: من اآلیة :  فّ الصّ سورة  )١(
 . ٣/١٥٤، بصاِئر ذوي التمییز : ینظر  )٢(
 . ١: الكھفسورة  )٣(
 .٢/٣٣٢):عوج( ، ولسان العرب ٣/٣١٥: دیث في غریب الحالنھایة :ینظر  )٤(
 . ١٠:من اآلیة :سورة األحزاب )٥(
  . ٤٨٤: التعریفات  )٦(
 . ١٢٤: محمد الولي ومحمد العمري :ترجمة،نجان كوھی:بنیة اللغة الشعریة :ینظر )٧(
 . ٢٦٤:  ١٥١/ خ: نھج البالغة )٨(
 . ٩/١٤٣،)ابن أبي الحدید (ح نھج البالغة شر:ینظر  )٩(
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 : امليل  -٦
  . )١()الیْ یمیل مَ   مالَ .لى جانب منھإعلى انحراف في الشيء  المیم والیاء والالم كلمة صحیحة تدلّ (

B  {:وقولھ تعالى،یالً میل مَ ـی الشيءُ  ومالَ  ،علیھ العدول إلى الشيء واإلقبالُ :لُ یْ مَ ـوال

C I  H  G  F  E DJ     N  M L K

P  OQ{)على المرغوب عنھا كّل الجور فتمنعونھا قسمتھا  فال تجوروا  :أي،)٢

 ً  الذي ال سیفَ ) لیَ مْ األ(معنى  صلُ أو،لیَ مْ مصدر األ):المیل(و.)٣(قسمتھا من غیر رضا
ما یمیل عن السرج في وھو الذي ال یثبت على ظھور الخیل إنّ ،معھ كشف الذي الترسواأل،معھ

                       .)٤(لٌ فْ لم یثبت قیل كِ  نْ إو،فإذا كان یثبت على الدابة قیل فارس،جانب
م222ن  [                                                                                 : )٥(ق222ال جری222ر

  ]البسیط

قیل ھي جمع  فَھُْم ثــِقاٌل على أكـــتافِھا ِمیلُ  موالَْم یركبوا الخیَل إالّ بَعدما ھَرِ 
المرء إذا  أنَّ :)العدل(وقد جاء في معنى ،ل الذي ال یحسن الركوب والفروسیةوھو الكسِ ،أمیل

حدھما وال أ ھما كانا عنده مستویین ال یقدر على اختیاریرید أنّ ،ھما یأتيتوقف بین أمرین أیّ 
 ،لى اآلخرإھ یمیل من الواحد عنھ یعدل عدوال إذا مال كأنّ  لَ دَ عَ : وھو من قولھم،عنده یترجح 

  أي یمیل بین :مھ سّ قَ داال ویُ عِ  أمرهُ  ویقال فالن یعادلُ 
  .)٦(ھما یأتيیَّ أرین أم

للدالل22ة عل22ى  وبص22یغ مختلف22ة .)٧(فTTي خطTTب الTTنھج فTTي اثنTTى عشTTر موضTTعا) میTTل(وردت لفظTTة 

ھم ف22ي وع22ظ الن22اس وإرش22اد)∆(ومنھ22ا ف22ي س22یاق كالم22ھ ،العــدول مــن أمــر إىل أمــر آخــر

َوإنِّي الَْخَشى َعلَْیُكْم أَْن تَُكونُوا فِي فَْتَرة، َوقَْد َكانَْت  ((:قولھ،م نحو جادة الصوابھوتوجیھ
  .)٨())َمْحُموِدینَ یَھا ِعنِدي َغْیَر ، ُكْنتُْم فِ ِمْلتْم فِیَھا َمْیلَةً أُُموٌر َمَضْت، 

                                           
 .٥/٢٩٠) : میل(معجم مقاییس اللغة  )١(
 .١٢٩:من اآلیة:سورة النساء )٢(
 .١/٦٠٥،الكشاف:ینظر )٣(
 .١١/٦٣٨: )میل(ولسان العرب ، ٣٤٥/ ٨): میل(العین :ینظر  )٤(
 .٣/١٠٣٥: الدیوان )٥(
 .١١/٤٣٥: )میل(لسان العرب :ینظر  )٦(
 .١٢٠٥: البالغةلفاظ نھج المعجم المفھرس أل:ینظر  )٧(
 .٣٢٣:  ١٧٨/ خ: نھج البالغة  )٨(



 المبحث الثالث ........................................................الفصل الرابع 

١٤٨ 

ی2وم )∆(دالة على اختیارھم لعثم2ان وع2دولھم ع2ن اإلم2ام )ِمْلتْم ِفیَھا َمْیلَةً ( أنَّ  ابن أبي الحدیدذكر 
ھ22ذه الدالل22ة ھ22ي خ22الف ظ22اھر اللف22ظ  نَّ أ،)الخ22وئي( حبی22ب هللا المی22رزا ف22ي ح22ین ی22رى الش22ورى

 عن نھج الحقّ ) مالوا(تباع علیھ واالمن الثالثة  ھم بسبب تقدیم كلّ نَّ أل،المسوق على نحو اإلطالق
خ222ذ أا اب222ن می222ثم البحران222ي فق222د وأّم222،واس222تحقوا الل222وم والعت222اب،وع222دلوا ع222ن م222نھج الص222واب

كنتم (جملة  في بعده ویتفق البحث مع صاحب المنھاج باعتبار سیاق الكالم الذي جاء،)١(بالرأیین
عم2الھم ف2ي اختی2ار ال2ذین أع2ن  ل2م یك2ن راض2یا اإلم2ام وھذا یعني أنّ ،)فیھا عندي غیر محمودین
 .سبقوه من الخلفاء الثالثة

كما ،)٢(توكید ھذا المیلل االذي وقع مفعوال مطلق) میلة(كذلك نجد داللة التوكید بالمصدر في قولھ 
توصیل الخطاب من  نَّ أذلك ،ھمیة كبیرة في تحدید المعنىأسیاق الذي جاءت بھ ھذه اللفظة لل نَّ أ

 ةُ دل22َّألف22اظ األ( نَّ أل،بان22ةیك22ون بحس22ب المواق22ف الت22ي تتطل22ب التوكی22د واإلل22ى المتلق22ي إالم22تكلم 
علی2ھ الك2الم ب2ازاء ك2ل معن2ى لف2ظ یخ2تص ب2ھ وال  یك2ونَ  نْ أالقیاس الذي یج2ب ( نَّ أو،)٣()المعاني

ب2الغ وك2ذا بان2ة ویتحق2ق اإلفتتحق2ق اإل،)٤()لف2اظ ف2ال تلت2بسفتنفصل المع2اني باأل،یشركھ فیھ غیره
  .یجاز واالختصاراإلالقدرة على 

ف22222ي ) خ22222رآم22222ر أل22222ى إم22222ر أالع22222دول م22222ن (عل22222ى ) المی22222ل(وردت دالل22222ة ھ22222ذه اللفظ22222ة 
  ).١٨٦,١٦٦,١٥٢,١٢٤(/خ

      

                                           
: ومنھ22اج البراع22ة  ،٣/٣٧٢) : البحران22ي(وش22رح ،١٠:٦٢: )الحدی22داب22ن أب22ي (ش22رح نھ22ج البالغ22ة :ینظ22ر  )١(

١٠/٢٥٦.  
 .٢/١٣٣،معاني النحو:ینظر  )٢(
 .٣/٢٧١: الخصائص )٣(
 .٩٦: فخر الدین قباوة.د:تحقیق،)ھـ٦٤٣:ت(بن یعیش ا:ریف شرح الملوكي في التص )٤(
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  امتة اخل
وألف2اظ  ألف2اظ الع2دل:مح2ورینبتتبع البحث األلف2اظ الت2ي وردت ف2ي خط2ب نھ2ج البالغ2ة   

ً ،الظلم ھ2ذا  و.ومن ثّم عرضھا على كتب المعج2م مستأنس2اً بالجان2ب ال2داللي لھ2ا مستقریاً متفحصا
  :ض عن النتائج اآلتیةالتتبع واالستقراء تمخّ 

وأھ22ل ورس22ولھ  تع22الى ال22ة هللاللدالل22ة عل22ى عد ،ألف22اظ الع22دل ف22ي خطب22ھ )∆(وّظ22ف اإلم22ام -١
 والّص22واب والص22الح،وعدم االعوج22اج وطاع22ة المالئك22ة a،واس22تقامتھ ،واس22تواء الح22قّ )∆(بیت22ھ

والمس22اواة والتك22افؤ ب22ین المس22لمین ف22ي الحق22وق ،الم إل22ى المظل22وموأخ22ذ الح22ّق م22ن الّظ22،تع22الى
  .على الوالي وحق الرعیة ،والواجبات،وبیان حّق الوالي على الرعّیة

عوجاج،وأّم22ا س22تقامة لف22ظ ی22دّل عل22ى الثب22وت واالس22تمرار عل22ى نھ22ج واحد،ونقیض22ھا االاال -٢
  . ھ أو تمامھانالمساواة فھي تماثل أبعاض الشىء،ونقیضھا التفاوت في زیادة الشيء أو نقص

  .غیرهفي و فیھبین اإلنصاف والعدل،فاإلنصاف إعطاء الّنصف والعدل یكون  ھناك فرقٌ  -٣

علی2ھ ال2ذي نَّ الع2دَل ھ2و أْن یعط2ي ألف2وق الع2دل، ھوأّن اإلحسانبین العدل واإلحسان، الفرق -٤
، حسان زائٌد على العدِل حساُن أْن یعطي أكثَر مّما علیھ ویأخذ أقلَّ مّما لُھ،فاإل،واإلالذي لھویأخذ 

  . وتحري االحسان ندٌب وتطوع، فتحري العدل واجب 

م222222222ا دّل عل222222222ى معنی222222222ین ) ∆(م222222222ن ألف222222222اظ الع222222222دل الت222222222ي اس222222222تعملھا اإلم222222222ام -٥
إذا َكف2َر وأش22رَك )َع2َدَل ِبرب2ِّھ(إذا َقَس2َط،و)َع2َدَل الح2اِكُم ف22ي ُحكم2ھِ :(،تق2ول)وَقَس2طَ ،َع2َدلَ (متض2ادین

  .إذا جاَر ومصدره القُُسوط)َقَسطَ (إذا َعَدَل،ومصدره الِقْسط،و)َقَسطَ (وكذلك،وماثلَ 

الَع22دَل لفظ22ة یج22د أنَّ ، ف22ي الخط22ب االت22ي وردت22) الِقْس22ط(و ) الع22دل( ت22يیت22دبر لفظإنَّ ال22ذي  -٦
ً   نَّ الِقْسط یعدُّ أل، أعمُّ وأشمُل من الِقْسط ،من جھة االستقامة واألخالق بوصفھا قیمةً  لوناً من قسما

والنص2یب ،ومن2ھ س2ّمي المكی2ال والمی2زان ط ھ2و الع2دل الب2ّین الواض2ح الظاھرفالِقس،الَعْدل  قسامأ
یك2ون م2ن الع2دل م2ا  ق2د  في ح2ینِقسطاً،ألنَّ العدل في ال2وزن والمی2زان یك2ون محسوس2ا ظ2اھراً،

©    ª  »  ¬  ®  ¯  [:ن في الحق2وق المعنوی2ة، ق2ال تع2الىیكو) الَعْدلَ (ألنَّ ،یخفى

¹  ¸  ¶  µ   ´  ³  ²  ±   °º  [ ،]فیكون ف2ي ) لِقْسطا(أّما ، ]٥٨:النساء

، ]i  h  g      f  e  d  [:ق2222222222ال تع2222222222الى، الحق2222222222وق المادی2222222222ة

  .أي قّوُموا وزنُكم بالعدل،]٩:الرحمن[

،ألّن الزی22غ یك22ون ف22ي المی22ل )الزی22غ( إّن لفظ22ة المی22ل واالنح22راف والع22دول أع22مُّ م22ن لفظ22ة  -٧
وھ22ذا م22ا اّك22ده  ع22امٌّ ف22ي المحب22وب والمك22روه، فھ22و المك22روه ع22ن الح22ّق ول22یس الباطل،وأّم22ا المی22ل

وماك22ان ذل22ك إال إلیص22ال المعن22ى وتحقی22ق ، اس22تعمال اإلم22ام ف22ي دالل22ة ھ22ذین اللفظ22ین ف22ي خطب22ھ
  .الداللة المبتغاة لدى المتلقي 
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ألف22اظ الظل22م ف22ي خطبھ،للدالل22ة عل22ى ظل22م الحّك22ام والس22الطین والمل22وك  )∆(اس22تعمل اإلم22ام -٨
للرعّیة،وإقبال الفتن وشدة الجوع وھضم الحقوق واستالبھا،والكفر واإلشراك،والتظلّم من قریش 

ف22ي الخالف22ة وح22ّق الزھ22راء ف22ي ف22دك،وانقالب األم22ور الدینی22ة  إل22ى  )∆(ف22ي س22لب ح22ّق اإلم22ام
  .وابومیلھا عن جادة الص،أضدادھا

لم یك2ون ف2ي بع2ضالھضم نقصان بعض الحّق وال یقال لم2ن أخ2ذ جمی2ع حّق2 -٩  ھ ق2د ھض2م،والظُّ
  . وكلّھ الحقّ 
مث2ل ول2م یس2تعملھا الق2رآن الك2ریم ) ∆(ھناك من صیغ  ألفاظ العدل والظلم ،استعملھا اإلمام -١٠

   .)مظالم،اعتدل،یعدلنَّ ،عدول،معدول،عادل،اعتدال،تعدیل(
دّل عل2ى المبالغ22ة م2األلف2اظ الع2دل والظل2م  م2ن الص2یغ االس2میة والفعلی2ة) ∆(اس2تعمل اإلم2ام -١١

  ).ومظالم،وظلوم، وظالّم،وسّدد،واعتدال،وتعدیل،عّدل(والتكثیر وتوثیق المعنى وتوكیده،كما في
من خالل اقتباس بعض صیغ ألفاظ العدل والظلم  )∆(وجود األثر القرآني في اسلوب اإلمام -١٢

م2ن ألف2اظ  بكثی2رإذ زخر نھج البالغ2ة ...)العدل والظلم وظالّم وظلوم،(التي وردت في آیاتھ مثل
 المع2انيم2ن  مزی2د اءضفإل  القرآن الكریم،وھو مایدّل على شّدة امتزاج ذات اإلمام بثقافة القرآن

  .لنصا على
إنَّما جاء لتوظیف  المعنى وبی2ان ،والَمَثل یةعمال اإلمام للداللة الشعردّل البحث على أنَّ است -١٣

  .الداللة اإلیحائیة،فُجِعل من الموروث مرتكزاً في ذھن السامع وصوالً إلى ذلك المعنى

فقد ابتعد جمھور كبیر من األلفاظ ع2ن  ،في داللتھا طرأ تطّور داللي واسع على المفردات  -١٤
لى ھ2ذه األلف2اظ الت2ي ل2م یلتف2ت إلیھ2ا إ )∆(مكتسباً دالالت أخرى أضافھا اإلمام داللتھ المعجمّیة ،
   .بعض المعجمیین

مص22در واس22مي الفاع22ل والمفع22ول ال(م22ن ،)ل.د.ع(بل22غ ع22دد ألف22اظ الع22دل المش22تق م22ن م22ادة -١٥
لفظ2ة،في ح2ین بل2غ ع2دد  اثن2ین وثالث2ین)) الماض2ي والمض2ارع(وصیغة الجم2ع والص2یغة الفعلی2ة
ل2م ،لفظ2ة ست عش2رةوومئتین ألفاً ) ل.د.ع(ألفاظ العدل غیر المشتقة من مادة وبلغ ع2دد ألف2اظ الظُّ

ومنتھ22ى  مص22در واس22مي الفاع22ل والمفع22ول وص22یغة المبالغ22ةال(م22ن)م.ل.ظ(المش22تق م22ن م22ادة
ً وثالث22مئ22ًة :) م.ل.ظ(بلغت ألف22اظ الظل22م غی22ر المش22تقة م22ن م22ادةولفظ22ة، س22تاً وثالث22ین):الجم22وع  ا
ل2م لفظ2ة ثماني واربعینو مئتینوالعدل الكلّي ألفاً  ألفاظلفظة،فیكون مجموع  واربعین ،وألفاظ الظُّ

ً مئة    .لفظة سبعینو وتسعا

  

  

  
  .، إنَّھ نعم المولى ونعم النصیرنھج البالغةوأسأل هللا أَن یوفَِّقِني لخدمة لغة 

  

 



 

١٥٥ 

 ألفاظ العدل:أوال      

الجذر  ت
 اللغوي

  اللفظ
 في النھج

  رقم الخطبة
 في النھج

  رقم الصفحة
 في النھج

  رقم الصفحة
 في الرسالة

 َتَوبَ  ١
 ٨٠ ٤١٧ ٢١٤ التَّوَبةَ 

 ٨١ ٤٥٢ ٢٣٧ التَّوَبةُ 

 ٦٢ ١٢١ ٨٣ الجزاءَ  جزي ٢

 ٧٤ ٢٦ ٢ اإلِحسانِ  َحَسنَ  ٣

 ٥٧ ٤٥٤ ٢٣٩ الحقَّ  َحقَّ  ٤

 َحَكمَ  ٥
 ٥٨ ٤١٥ ٢١٤ َحَكمٌ 

 ٥٩ ٢٨٨ ١٦٢ الَحَكمُ 

ْدنا َسَددَ  ٦  ٥١ ٣٠٩ ١٧١ َسدِّ

 ٦٤ ٢٣١ ١٢٦ َسّویتُ  َسِويَ  ٧

 َعَدلَ  ٨

 ١٧ ٤١٥ ٢١٤ َعْدلٌ 

 ١٧ ١٧٤ ٩٤ الَعْدلُ 

  ١٨  ١١٢  ٧٢  َعْدلٍ 

  ١٩  ٤٠٩  ٢٠٩  الَعْدلِ 

  ١٩  ١٤٣  ٨٧  َعْدلِي

  ٢٠  ٢٣٣  ١٢٧  الَعْدلِ 
  

  

  

  

  

الجذر   ت
  اللغوي

 اللفظ
  في النھج

  رقم الخطبة
  في النھج

  لصفحةارقم 
  في النھج

  رقم الصفحة
  في الرسالة



 

١٥٦ 

  

  َعَدلَ 

  ٢١  ٣٢١  ١٧٧  الَعْدلِ 

  ٢١  ١٤٢  ٨٧  الَعْدلَ   

  ٢٢  ٢٩٥  ١٦٥  َتْعِدیلٍ   

  ٢٤  ١٥٨  ٩١  اْعِتدالَ   

  ٢٥  ٣٧٤  ١٩٢  اعِتدالَ   

  ٢٨  ٢٩٢  ١٦٤  عاِدلٌ   

  ٢٩  ٤١٤  ٢١٢  العاِدلَةَ   

  ٣١  ٢٨٦  ١٦١  ُمْعَتِدلَةٌ   

  ٣١  ٣٧٤  ١٩٢  ُمعتِدلةً   

  ٣٣  ٣٢٢  ١٧٨  َمْعُدولٍ   

  ٣٤  ١٦٠  ٩١  ُعُدولٌ   

  ٣٦  ١٦٠  ٩١  َعَدلَ   

  ٣٩  ٢٦٧  ١٥٢  اْعَتَدلَ   

  ٤١  ٤١٨  ٢١٦  اْعَتَدلَتْ   

  ٤٣  ٥٥  ٢٣  َیْعِدلَنَّ   

  ٤٤  ٢٣٠  ١٢٥  َیْعِدلونَ   
  ٤٦  ٤٣١  ٢٢١  َتْعَتِدلَ 

 

  

  

  

  

الجذر  ت
 اللغوي

  رقم اللفظ
 في النھج

  رقم الخطبة
 في النھج

  رقم الصفحة
 في النھج

  رقم الصفحة
 في الرسالة

  ٨٣  ٢٠٣  ١٠٩  ُیفادى  َفِديَ   ٩



 

١٥٧ 

  ٨٤  ٣٨٨  ١٩٣  واَفدَ 

  ٦٨  ٣٦٠  ١٨٥  الِقْسطِ   َقَسطَ   ١٠

  َقَسمَ   ١١
 ً   ٦٩  ١٩٣  ١٠٦  َمْقَسما

  ٧٠  ٥٣  ٢٣  قُِسمَ 

  َقَصدَ   ١٢

  ٥٣  ٢٨٧  ١٦١  َقْصد

  ٥٤  ٣٨٨  ١٩٥  الَقْصدِ 

  ٥٤  ٣٠٤  ١٦٧  تقصدوا

  َقَومَ   ١٣

  ٦٠  ٣١٨  ١٧٦  استقاموا

  ٤٩  ٣١٨  ١٧٦  اْسَتِقیموا

  ٥٠  ٧٣  ٣٣  اْسَتقاَمتْ 

مَ    ٥٢  ٤٤٣  ٢٢٨  َقوَّ

ْمُتُكمْ    ٥٤  ٢٢٣  ١٢١  َقوَّ

  َكَفءَ   ١٤

 ُ   ٦٠  ٤١٩  ٢١٦  َتَتكاَفأ

 ُ   ٦١  ٣٤٥  ١٨٦  َیَتكافأ

  ٦١  ٣٤٦  ١٨٦  ُیكاِفَئھ

  ٦١  ٣٤٦  ١٨٦  ُكفؤَ 
 

  

  

  

  

  

الجذر  ت
 اللغوي

  اللفظ
 في النھج

  رقم الخطبة
 في النھج

  الصفحة رقم
 في النھج

  رقم الصفحة
 في الرسالة



 

١٥٨ 

  َمثِلَ   ١٥
  ٧٢  ٤١٨  ٢١٦  ِمْثلُ 

  ٧٣  ٤٤٨  ٢٣٢  ِمْثلُ 

  َنَصحَ   ١٦

  ٧٧  ١٩١  ١٠٥  النَِّصیَحةِ 

  ٧٧  ٧٨  ٣٥  الّناِصحِ 

  ٧٨  ١٤٠ -١٣٩  ٧٦  أْنَصحَ 

  ٧٩  ٢٥٧  ١٤٧  استنصحَ 

  َنَصفَ   ١٧
  ٥٥  ٢٤٤  ١٣٦  أْنِصَفنَّ 

 ً   ٥٦  ٢٤٤  ١٣٧  ِنْصفا

  ٦٦  ١٤٧  ٩٠  ِزُنوا  َوَزنَ   ١٨
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

         ً   ألفاظ الّظلم:ثانیا

الجذر   ت
  اللغوي

 اللفظ
  في النھج

  رقم الخطبة
  في النھج

  رقم الصفحة
  في النھج

  رقم الصفحة
  في الرسالة

  ١١٦  ٣٢١  ١٧٧  َتَركا  ترك  ١



 

١٥٩ 

  ١٤٠  ٤١٩  ٢١٦  أَْجَحفَ   َجَحفَ   ٢

  ١٤٥  ١٨٧  ١٠٣  جائِرٌ   َجَورَ   ٣

  َحَیفَ   ٤
  ١٢٧  ٣٨٤  ١٩٣  َیِحیفُ 

  ١٢٨  ٢٣٨  ١٣١  الحائِفُ 

  َخلَفَ   ٥
  ١٢٢  ٤٥٤  ٢٣٩  ُیخالِفونَ 

  ١٢٣  ٢٥٨  ١٤٧  ُیخالِفونَ 

  ١٤٧  ٢٢١  ١١٩  َزلَّ   َزلَّ   ٦

  َزَیغَ   ٧
  ١٤٨  ٢٢٦  ١٢٢  الّزْیغِ 

  ١٤٩  ٢٦٤  ١٥١  َتزیغُ 

  َظلَمَ   ٨

  ٨٦  ١٧٦  ٩٧  ُظْلمَ 

ْلمِ    ٨٨  ٣٧٠  ١٩٢  الظُّ

ْلمَ    ٨٩  ٣٢٠  ١٧٦  الظُّ

  ٩٠  ١٧٩  ٩٨  ُظْلُمُھمْ 

  ٩١  ١٧٦  ٩٧  الّظالِمَ 
 

  

  

  

  

  

الجذر  ت
 اللغوي

  رقم اللفظ
 في النھج

  رقم الخطبة
 في النھج

  رقم الصفحة
 في النھج

  رقم الصفحة
 في الرسالة

  

  َظلَمَ 

  ٩٣  ٩٧  ٥٨  الّظالِمون

   ً   ٩٥  ٤١٨  ٢١٥  ظالِما

  ٩٦  ٣٢  ٣  َمظلومٍ   



 

١٦٠ 

  ٩٨  ٢٢٤  ١٣٦  الَمظلومَ   

  ٩٩  ٢٣٨  ١٣١  الَمظلومون  

  ١٠١  ٣٢٣  ١٧٨  ظّالمٍ   

   ً   ١٠٢  ٤٠٠  ١٩٩  َظلُوما

  ١٠٥  ٢٩٣  ١٦٤  َمظالِمھم  

  ١٠٧  ٣٨٤  ١٩٣  َظلََمھُ   

  ١٠٩  ٢٤٦  ١٣٧  َظلَماِني  

  ١١٠  ٢٧٩  ١٥٨  َظلَمَ   

  ١١٢  ٣٩٧  ١٩٨  ُیْظلِمُ   

  َعَدلَ   ٩

  ١٣٠  ١٥٢  ٩١  العاِدلونَ 

  ١٣٠  ١٥٢  ٩١  العاِدلُ 

  ١٣٠  ٢٤٠  ١٣٣  العاِدلین

  ١٣٢  ٥٢  ٩١  َعَدلَ 
 

  

  

  

  

الجذر   ت
  اللغوي

 اللفظ
  في النھج

  رقم لخطبة
  في النھج

  رقم الصفحة
  في النھج

  رقم الصفحة
  في الرسالة

  َعَسفَ   ١٠
  ١١٨  ٢٦٨  ١٥١  َتَعسُّفٍ 

  ١١٩  ٣٠٢  ١٦٦  االعِتسافِ 

  ١٣٤  ٣٧٧  ١٩٢  القاِسطون  َقَسطَ   ١١



 

١٦١ 

  َكَفء  ١٢
  ١٤٣  ٤٢٢  ٢١٧  أَْكَفأُوا

 ُ   ١٤٤  ١٨٨  ١٠٣  ُیكفأ

  ١٤٢  ٢٣  ١  ُمْلِحدٌ   لََحدَ   ١٣

  ١٥١  ٣٢٣  ١٧٨  ِمْلُتم  َمَیلَ   ١٤

  َنَكبَ   ١٥
  ١٢٥  ٢٣٠  ١٢٦  ُنُكبٌ 

  ١٢٥  ١٩٣  ١٠٦  ناِكبینَ 

  ١٣٧  ٤٠٢  ٢٠٢  ھاَھْضمِ   َھَضمَ   ١٦
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  واملراجع قائمة املصادر
  المصحف الشریف

ال6666دكتورة خدیج6666ة الحدیثي،مكتب6666ة النھض6666ة،بغداد،الطبعة :أبنی6666ة الص6666رف ف6666ي كت6666اب س6666یبویھ •
 .م١٩٦٥-ـھ١٣٨٥ولى،األ

س666عید المن666دوب،دار :،تحقی666ق)ـھ٩١١666:ت(عب666د ال666رحمن الس666یوطي:االتق666ان ف666ي عل666وم الق666رآن •
 .م١٩٩٦-ـھ١٤١٦ولى،الفكر،بیروت،لبنان،الطبعة األ

محم666د محی666ي ال666دین عب666د الحمید،المكتب666ة التجاری666ة :،ت666ح)ھ666ـ٢٧٦:ت(أدب الكات666ب،ابن قتیب666ة •
 .م١٩٦٣:الكبرى،مصر

الدكتور رج6ب عثم6ان :،تحقیق)ـھ٤٧٥:ت(ندلسيبو حیان األأ:ارتشاف الضرب من لسان العرب •
 .م١٩٩٨ولى،محمد،مكتبة الخانجي،مصر،الطبعة األ

محم6د : ،تحقی6ق)ھـ٣٥٨:ت( حمد الزمخشريأمحمود بن عمر  القاسم جار هللا أبو:ساس البالغةأ •
 .م١٩٩٨-ھـ١٤١٩ولى،باسل عیون السود،دار الكتب العلمیة،بیروت،لبنان،الطبعة األ

عبد الھادي بن ظافر الشھري،دار الكت6اب الجدی6د  ):مقاربة لغویة تداولیة( استراتیجیات الخطاب •
 .م٢٠٠٤ولى،،الطبعة األلیبیاالمتحدة،بنغازي،

محم6ود  :،تحقی6ق)ـھ٤٧١6:ت( بو بكر عبد الرحمن بن محمد الجرج6اني النح6ويأ:أسرار البالغة •
 .م١٩٩١-ـھ١٤١٢ولى،محمد شاكر،مطبعة المدني ،دار المدني،جدة،الطبعة األ

 ال6666دكتور محم6666د الّس6666ید ش6666یخون،دار الھدای6666ة،:س6666رار التق6666دیم والت6666أخیر ف6666ي لغ6666ة الق6666رآنأ •
 ).ت.د(،)ط.د(القاھرة،مصر،

فخ6ر ق6داره،بیروت دار :حقی6قت،)ـھ٥٧٧6:ت( نب6اريأبو البركات عبد ال6رحمن األ:عربیةأسرار ال •
 .م١٩٩٥ولى،الجلیل،الطبعة األ

حمی66د ناجي،المؤسس66ة الجامعّی66ة ال66دكتور مجی66د عب66د ال :األس66س النفس66ّیة ألس66الیب البالغ66ة العربی66ة •
 .م١٩٨٤-ـھ١٤٠٤ولى،ات والنشر،الطبعة األساللدر

عب666د الك666ریم محم666ود یوس666ف،مطبعة ):عراب666ھإ-غرض666ھ( آن الك666ریماس66لوب االس666تفھام ف666ي الق666ر •
 .م٢٠٠٠-ـھ١٤٢١ولى،الشام،الطبعة األ

ال66666دكتور من66666ذر عّیاش66666ي،مركز اإلنم66666اء الحض66666اري،الطبعة :س66666لوبیة وتحلی66666ل الخط66666اباإل •
 .م٢٠٠٢،األولى

س66رة،الھیئة الدكتورأحم66د مخت66ار عمر،مكتب66ة األ):دراس66ة ف66ي البنی66ة والدالل66ة( أس66ماء هللا الحس66نى •
 .م١٩٦٦المصریة العامة للكتاب،عالم الكتب،

،دائ6رة المع6ارف العثمانیة،حی6در )ـھ٩١١6:ت( ج6الل ال6دین الس6یوطي:األشباه والنظائر في النحو •
 .ـھ١٣٦٠آباد،الطبعة الثانیة،

الدكتور محمد حسین علي الص6غیر،دار الم6ؤرخ العرب6ي، : أصول البیان العربي في ضوء القرآن الكریم •
 .م١٩٩٩-ھـ١٤٢٠ت، لبنان،الطبعة األولى،بیرو
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 :،تحقی6ق)ـھ٣١٦6:ت( بن سھل ب6ن الس6راج النح6وي البغ6دادي بو بكر محمدأ :األصول في النحو •
 .م١٩٩٦-ھـ١٤١٧الفتلي،مؤسسة الرسالة،بیروت،لبنان،الطبعة الثالثة، عبد الحسینالدكتور 

 .م١٩٧٢،الطبعة األولى،ومطبعتھانیس ،مكتبة نھضة مصر أبراھیم إالدكتور  :صوات اللغویةاأل •
 .م١٩٨٩فخر قداره،دار عمار،عمان، :،تحقیق)ـھ٦٤٦:ت( أمالي ابن الحاجب •
 .م١٩٧١،النجف األشرف،ھاشم طھ شالش،مطبعة اآلداب.د:أوزان الفعل ومعانیھا •
ب6ي محم6د أابن قاض6ي القض6اة س6عد ال6دین  ):المعاني والبیان والبدیع( اإلیضاح في علوم البالغة •

ب66راھیم ش66مس ال66دین،دار الكت66ب العلمی66ة،بیروت، إ :،تحقی66ق)ـھ٧٣٩66:ت( عب66د ال66رحمن القزوین66ي
 .م٢٠٠٣-ـھ١٤٢٤ولى،لبنان،الطبعة األ

بیروت،لبنان،الطبع66ة  ،مؤسس66ة الوف66اء،)ـھ١١١66:ت( الش66یخ محم66د ب66اقر المجلس66ي :ن66واربح66ار األ •
 .م١٩٨٣-ـھ١٤٠٣الثانیة،

ّ أ :البح66ر المح66یط • ع66ادل أحم66د عب66د  :،دراس66ة وتحقی66ق وتعلی66ق)ـھ٧٤٥66:ت( يندلس66ن األب66و حی66ا
-ـھ١٤١٣666ول666ى،الموج666ود وعل666ي محم666د مع666ّوض،دار الكت666ب العلمیة،بیروت،لبنان،الطبع666ة األ

 .م١٩٩٣
عل6ي :،تحقی6ق)ھ6ـ٧٥١:ت(أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن أیوب ابن ق6ّیم الجوزّی6ة:بدائع الفوائد •

 أبو زید،مؤسسة سلیمان بن عبد العزیز الراجحي أبو بكر بن عبد هللا: بن محمد العمران،إشراف
 ).ت.د( ،)ط.د( الخیرّیة،دار عالم الفوائد،

أب66666و عب66666د هللا محم66666د ب66666ن بھ66666ادر ب66666ن عب66666د هللا الزركش66666ي :البرھ66666ان ف66666ي عل66666وم الق66666رآن •
 .ـھ١٣٩١ لبنان، بیروت، براھیم،دار المعرفة،إبو الفضل أمحمد  :،تحقیق)ـھ٧٩٤:ت(الشافعي

كم666ال ال666دین عب666د الواح666د ب666ن عب666د الك666ریم الزملك666اني :البرھ666ان الكاش666ف ع666ن اعج666از الق666رآن •
حی66اء الت66راث إال66دكتورة خدیج66ة الح66دیثي وال66دكتور احم66د مطلوب،سلس66لة :،تحقی66ق)ـھ٦٥١66:ت(

 .م١٩٧٤-ـھ١٣٩٤ولى،بغداد،الطبعة األ االسالمي،مطبعة العاني،
 مج66د ال66دین محم66د ب66ن یعق66وب الفی66روز آب66ادي:العزی66زبص66ائر ذوي الّتمیی66ز ف66ي لط66ائف الكت66اب  •

حی66اء الت66راث إس66المیة،لجنة عل66ى للش66ؤن اإلمحم66د عل66ي النج66ار،المجلس األ:،تحقی66ق)ـھ٨١٧66:ت(
 .م١٩٩٦-ـھ١٤١٦سالمي،مصر،القاھرة،الطبعة الثالثة،اإل

للطباع6ة دالیا محمد ابراھیم،نھضة مصر :أحمد محمد الحوفي،اشراف.الدكتور:بالغة اإلمام عليّ  •
 .م٢٠٠٠والنشر والتوزیع،القاھرة،

لبن6ان،  بی6روت، الدكتورمحم6د عب6د المطلب،مكتب6ة لبن6ان ناش6رون،:البالغة العربیة قراءة أخ6رى •
 .م١٩٩٧الطبعة األولى،

محم6666د ال66666ولي ومحم6666د العم6666ري،دار توبق66666ال :ج66666ان كوھین،ترجم6666ة :بنی6666ة اللغ6666ة الش6666عریة •
 .م١٩٨٩للنشر،المغرب،

مؤسس6ة نھ6ج  :،تحقی6ق)ـھ١٤١٥6:ت(تريس6محم6د تق6ي الت :الصباغة في شرح نھ6ج البالغ6ة بھج •
-ـھ١٤١٨6 ولى،یران،طھران،الطبعة األإسالمیة في البالغة،دار أمیر كبیر للنشر،الجمھوریة اإل

 .م١٩٩٧
ال66دكتور تم66ام حّس66ان،عالم ):دراس66ة لغوی66ة واس66لوبیة لل66نص القرآن66ي(البی66ان ف66ي روائ66ع الق66رآن  •

 .م١٩٩٣-ـھ١٤١٣ولى،قاھرة،الطبعة األالكتب،ال



  .............................................................. قائمة المصادر والمراجع

١٦٤ 

ال66دكتور أحم66د ب66ن عطّی66ة ب66ن عل66ي الغامدي،المملك66ة العربی66ة : البیھق66ي وموقف66ھ م66ن اإللھّی66ات •
الطبع6ة  السعودیة،الجامعة االسالمیة،المدینة المن6ّورة،المجلس العلم6ي إلحی6اء الت6راث االس6المي،

 .م١٩٨٢الرابعة،
أحم6د حبی6ب :،تحقی6ق)ھ6ـ٦٠:ت(محم6د ب6ن الحس6ن الطوس6يأب6و جعف6ر :التبیان ف6ي تفس6یر الق6رآن •

 .م٢٠١٠-ھـ ١٤٣١الطبعة االولى،،قصیر العاملي،دار االمیرة للطباعة ،بیروت،لبنان
عب6د :،تحقی6ق)ھ6ـ١٢٠٥(محم6د مرتض6ى الحس6یني الزبی6دي : تاج الع6روس م6ن ج6واھر الق6اموس •

ت،التراث العربي،مطبع6ة الستار أحمد فراج،سلس6لة تص6درھا وزارة اإلرش6اد واألنب6اء ف6ي الكوی6
 .م١٩٦٥-ھـ١٣٨٥حكومة الكویت،

 .م١٩٥٥ محمد الطنطاوي،مطبعة دار الملوك،مصر،القاھرة،الطبعة الخامسة،:تصریف األسماء •
-ـھ١٣٩٣66ول66ى،عب66ده الراج66ي،دار النھض66ة العربیة،بیروت،لبنان،الطبع66ة األ:التطبی66ق الص66رفي •

 .م١٩٧٣
ال6دكتور رمض6ان عب6د  :األلم6الني برجشتراس6ر،تحقیقلمستش6رق ا :التطور النحوي للغ6ة العربی6ة •

 .م١٩٩٤-ـھ١٤١٤التّواب،مكتبة الخانجي،القاھرة،الطبعة الثانیة،
 أب66666و الف66666داء إس66666ماعیل ب66666ن عم66666ر ب66666ن كثی66666ر القرش66666ي الدمش66666قي :تفس66666یر الق66666رآن العظ66666یم •

س666امي ب666ن محم666د الس666المة،دار طیب666ة للنش666ر والتوزیع،المملك666ة العربی666ة  :،تحقی666ق)ـھ٧٧٤666:ت(
 .م١٩٩٩-ـھ١٤٢٠ولى،ودیة،الریاض،الطبعة األالسع

فخر الدین محمد بن عم6ر التمیم6ي ال6رازي الش6افعي،دار الكت6ب  :التفسیر الكبیر أو مفاتیح الغیب •
 .م٢٠٠٠-ـ ھ١٤٢١ولى،العلمیة،بیروت،الطبعة األ

ف666ایزة ع666ارف  القرعان،ع666الم الكت666ب  ):دراس666ة اس666لوبیة(التقاب666ل والتماث666ل ف666ي الق666رآن الك666ریم •
 .م١٩٩٤ردن،الطبعة األولى،ث،عمان،األالحدی

ال6دكتور  :،تحقی6ق ودراس6ة)ـھ٣٧٧ت( أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي :التكملة •
 .م١٩٩٩-ـھ١٤١٩كاظم بحر المرجان،عالم الكتب،بیروت، لبنان،الطبعة الثانیة،

الس6الم ھ6ارون،دار عب6د :،تحقی6ق)ـھ٣٧٠:ت( أبو منصور محمد بن أحمد األزھري:تھذیب اللغة •
 .م١٩٦٤-ـھ١٣٨٤القومیة العربیة للطباعة،

الس6666ّید محم6666د الحس6666یني الش6666یرازي،دار العلوم،سوریا،دمش6666ق،الطبعة :توض6666یح نھ6666ج البالغ6666ة •
  .م٢٠٠٢-ـھ١٤٢٣ولى،األ

محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب اآلملي،أب6و جعف6ر  :القرآن آي جامع البیان عن تأویل •
-ـھ١٤٢٠666ول666ى،،تحقی666ق أحم666د محم666د شاكر،مؤسس666ة الرس666الة،الطبعة األ)ـھ٣١٠666ت( الطب666ري
 .م٢٠٠٠

حمد ب6ن أبو عبد هللا محمد بن أ :الجامع ألحكام القرآن والمبین لما تضّمنھ من السّنة وآي الفرقان •
ال66دكتور عب66د هللا ب66ن عب66د المحس66ن التركي،مؤسس66ة  :،تحقی66ق)ـھ٦٧١66:ت( أب66ي بك66ر القرطب66ي

 .م٢٠٠٦-ـ ھ١٤٢٧ولى،طبعة األالرسالة،بیروت،لبنان،ال
الطبعة  سوریا، أحمد یاسوف،دار المكتبي، :عجاز والتفسیرجمالیات المفردة القرآنیة في كتب اإل •

 .م١٩٩٤ولى،األ
ال6666دكتور فاض6666ل ص6666الح الس6666امرائي،دار الفكر،عم6666ان  ):تألیفھ6666ا وأقس6666امھا( الجمل6666ة العربی6666ة •

 .م١٩٩٤-ـھ١٤٣٠ردن،الطبعة الثالثة،األ
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ھ6اجر  ال6دكتور أحم6د عب6د الس6الم وأب6و:،تحقیق)ھـ٣٩٥:ت(ألبي ھالل العسكري:جمھرة األمثال •
-ھ66ـ١٤٠٨،لبنان،الطبع66ة األول66ى،محم66د س66عید ب66ن بس66یوني زغل66ول،دار الكت66ب العلمّی66ة،بیروت

 .م١٩٨٨
ال66دكتور رم66زي منی66ر  :تحقی66ق ،)ـھ٣٢١66:ت(أب66و بك66ر محم66د ب66ن الحس66ن ب66ن دری66د:جمھ66رة اللغ66ة •

 .م١٩٨٥ولى،لبنان،الطبعة األ بیروت، بعلبكي،دار العلم للمالیین،
فخ6ر ال6دین  :،تحقی6ق)ـھ٧٤٩6:ت( الحس6ن ب6ن القاس6م الم6رادي :الجنى الداني في حروف المعاني •

 .م١٩٩٢-ـھ١٤١٣ولى،قباوة ومحمد ندیم فاضل،دار الكتب العلمیة،الطبعة األ
،من أع6الم )يقطب الدین الكیذر( الحسن البیھقيبن  حمدم:في شرح نھج البالغة حدائق الحقائق •

الطبع66666ة ،مكتب66666ة الروض66666ة الحیدری66666ة،قم عزی66666ز هللا العط66666اردي، :الق66666رن الس66666ادس،تحقیق
 .ـھ١٤١٦ولى،األ

عب6د الك6ریم  :،تحقی6ق)ـھ٣٨٨6:ت(براھیم الخطابي البستيإأبو سلیمان حمد بن محمد بن :الحدیث •
 .ـھ١٤٠٢ابراھیم الغرباوي،جامعة أم القرى،مكة المكرمة،

عب6د  :،تحقی6ق)ـھ١٠٩٣6:ت( عب6د الق6ادر عم6ر البغ6دادي :خزانة األدب ول6ب لب6اب لس6ان الع6رب •
 .م١٩٩٦-ـھ١٤١٦مكتبة الخانجي، القاھرة،الطبعة الثالثة، السالم محمد ھارون،

محم666د عل666ي النجار،المكتب666ة  :،تحقی666ق)ـھ٣٩٢666:ت(أب666و الف666تح عثم666ان ب666ن جن666ي :الخص666ائص •
 .م١٩٥٢-ـھ١٣٧١طبعة الثانیة،العلمیة،مطبعة دار الكتب المصریة،ال

الدكتور عبد هللا درویش،دار الطباع6ة القومیة،مطبع6ة الرسالة،مص6ر، : دراسات في علم الصرف •
 .م١٩٥٩القاھرة،الطبعة الثانیة،

ال666دكتور حس666ام س666عید النعیم666ي،دار الطلیع666ة  :الدراس666ات اللھجی666ة والص666وتیة عن666د اب666ن جن666ي •
 .م١٩٨٠،الجمھوریة العراقیة،دار الرشید للنشر،بیروت،للطباعة،وزارة الثقافة واالعالم

ال6666دكتور أحم6666د دروی6666ش،دار غری6666ب للطباع6666ة :دراس6666ة االس6666لوب ب6666ین المعاص6666رة والت6666راث •
 ).ت.د(،)ط.د(والنشر،القاھرة،

ز یمحمد رض6وان الدای6ة وال6دكتور ف6ا: ،تحقیق)ھـ٤٧١ت(عبد القاھر الجرجاني : دالئل اإلعجاز •
 .م٢٠٠٧-ھـ١٤٢٨مشق،الطبعة األولى،الدایة،دار الفكر،سوریة،د

 .م١٩٨٤نیس،مكتبة االنجلو المصریة،الطبعة الخامسة،أبراھیم إالدكتور : لفاظداللة األ •
دار الش6ؤون ،حام6د عب6د الھ6ادي حس6ین.،د)دراس6ة لغوی6ة(الداللة القرآنیة عند الشریف المرتض6ى •

 .م٢٠٠٤الثقافیة العامة،الطبعة األولى،
الص666ادق خلیف666ة راشد،منش666ورات جامع666ة ق666ار ی666ونس  :الجمل666ةدور الح666رف ف666ي أداء معن666ى  •

 .م١٩٩٦داب والتربیة،بنغازي،دار الكتب الوطنیة،كلیة اآل
الطبع66ة  الق66اھرة، ،كم66ال محم66د بش66ر،مكتبة الش66باب:ترجم66ة،س66تیفن أولم66ان:دور الكلم66ة ف66ي اللغ66ة •

 .م١٩٧٢الثالثة،
بي الحس6ین یحی6ى ب6ن أ ):غةشرح نھج البال(الدیباج الوضي في الكشف عن أسرار كالم الوصي •

عب66د الس66الم ب66ن :خال66د ب66ن محم66د المتوّكل،اش66راف:،تحقی66ق)ـھ٧٤٩66:ت(حم66زة ب66ن عل66ي الحس66یني
عب6666اس الوجیھ،مؤسس6666ة اإلم6666ام زی6666د ب6666ن عل6666ي الثقافیة،ص6666نعاء الجمھوری6666ة الیمنیة،الطبع6666ة 

 .م٢٠٠٣-ـھ١٤٢٤ولى،األ
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الطبع6ة  ،لبن6ان ،بی6روت ،ةدار الكت6ب العلمی6،أحم6د حس6ن بس6ج:ش6رح األس6تاذ،بن الروم6يادیوان  •
 .م٢٠٠٠-ھـ١٤٢٣،الثالثة

الدكتور عّزة حسن،دار الشرق العربي،بیروت، لبنان،الطبعة  :،تحقیق)ـھ٣٧:ت(دیوان ابن مقبل •
  .م١٩٩٥-ـھ١٤١٦الثانیة،

ال666دكتور محم666د الّتن666ونجي،دار الكت666اب :،جمع666ھ وش666رحھ))ص(ع666م النب666ي(ب666ي طال666بأدی666وان  •
 .م١٩٩٤-ـھ١٤١٤ولى،العربي،بیروت،لبنان،الطبعة األ

عب66666د الوھ66666اب ع66666ّزام، لجن66666ة الت66666الیف والترجم66666ة :دی66666وان اب66666ي الطی66666ب المتنبي،تحقی66666ق •
 ).ت.د(،)ط.د(والنشر،

الطبع66ة  لبن66ان، بی66روت، مھ66دي محم66د ناص66ر ال66دین،دار الكت66ب العلمی66ة، :دی66وان األخط66ل،تحقیق •
 .م١٩٩٤-ـھ١٤١٤الثانیة،

ال6666دكتور محم6666د محم6666د حس6666ین،المطبعة :میم6666ون ب6666ن قیس،تحقی6666ق :عش6666ى الكبی6666ردی6666وان األ •
 .م١٩٥٠النموذجّیة،مصر،

الطبع6ة  مص6ر، الق6اھرة، ب6راھیم،دار المع6ارف،إب6و الفض6ل أمحم6د  :دیوان امرىء القیس،تحقیق •
 .م١١١٩الخامسة،

، طبعة مص6ححة ومنقح6ة عل6ى الروای6ة الص6حیحة،)∆(دیوان أمیر المؤمنببن علي بن أبي طالب •
 .م١٩٨٨-ھـ١٤٠٩،الطبعة االولى،عبد العزیز الكرم: وترتیبجمع 

 الجامع6ة االمیركی6ة، محمد یوسف نجم،دار صادر، :وان أوس بن حجر،تحقیق وشرح الدكتورید •
 .م١٩٧٩-ـھ١٣٩٩الطبعة الثالثة، بیروت،

 ن ط66ھ،دار المع66ارف،یال66دكتور نعم66ان محم66د أم66:ش66رح محم66د ب66ن حبی66ب،تحقیق :دی66وان جری66ر •
 .م١٩٨٦،الطبعة الثالثة القاھرة،

 ).ت.د(،)ط.د(،بطرس البستاني،دار صادر،بیروت،اعتنى بھ: دیوان جمیل ُبثینة •
نعم6ان محم6د أم6ین طھ،مكتب6ة  :،تحقی6ق)ـھ٢٤٦6:ت( روایة وش6رح اب6ن الس6كیت :دیوان الحطیئة •

 .م١٩٨٧-ـھ١٤٠٧ولى،الخانجي،مطبعة المدني،القاھرة،مصر،الطبعة األ
الطبع6666ة ،لبن6666ان،بی6666روت،حم6666دو طّم6666اس،دار المعرف6666ة:وش6666رحھ اعتن6666ى ب6666ھ،دی6666وان الخنس6666اء •

 .م٢٠٠٤-ھـ١٤٢٥،الثانیة
 ال666دكتور عم666ر عب666د الرس666ول،ذخائر الع666رب،دار المع666ارف؛:تحقی666ق دی666وان دری666د ب666ن الص666ّمة، •

 .م٢٠٠٩القاھرة،
الطبعة  بیروت، مجید طراد،دار الكتاب العربي،:شرح الخطب التبریزي،تحقیق:الّرّمة يدیوان ذ •

 .م١٩٩٦-ـھ١٤١٦الثانیة،
 بی66روت، راینھ66رت فایبرت،المعھ66د االلم66اني لالبح66اث الش66رقیة، :دی66وان الراع66ي النمیري،تحقی66ق •

 .م١٩٨٠-ـھ١٤٠١لبنان،
الطبع6ة  لبنان، بیروت، حمدو طّماس،دار المعرفة،:اعتنى بھ وشرحھ،بي سلمىأدیوان زھیر بن  •

 م٢٠٠٥-ـھ١٤٢٦الثانیة،
ال666دكتور إحس666ان  :،تحق666ق)ـھ٣٣٤666:ت( الض666ّبيأحم666د محم666د ب666ن الحس666ن  :دی666وان الص666نوبري •

 .م١٩٩٨ولى،عباس،دار صادر،بیروت،الطبعة األ
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-ـھ١٩٢٤6 ولى،حمدو طّماس،دار المعرفة،لبنان،بیروت،الطبعة األ:دیوان طرفة بن العبد،تحقیق •
 .م٢٠٠٣

-ھ6ـ١٤١٤،الطبع6ة الثانی6ة،بیروت،لبن6ان،دار الشرق العربي،عّزة حسن.د:تحقیق،دیوان الطرّماح •
 .م١٩٩٤

الطبع6ة  بی6روت، حّسان فالح أوغلي،دار صادر، :،تحقیق)شرح االصمعي( دیوان طفیل الغنوي •
 .م١٩٩٧ولى،األ

 مص66ر، ال66دكتور یحی66ى الجبوري،مؤسس66ة الرس66الة،:دی66وان العّب66اس ب66ن مرداس،جمع66ھ وحقق66ھ •
 .م١٩٩١-ـھ١٤١٢ولى،القاھرة،الطبعة األ

الكت66اب العربي،بیروت،لبنان،الطبع66ة شرح،أش66رف احم66د ع66درة،دار :دی66وان عبی66د ب66ن األب66رص •
 .م١٩٩٤-ھـ١٤١٤،األولى

ال66دكتور إمی66ل ب66دیع یعق66وب،دار الكت66اب العربي،بیروت،الطبع66ة  :دی66وان عم66رو ب66ن كلثوم،تحقی66ق •
 .م١٩٩١-ـھ١٤١١ولى،األ

للخطی66ب التبریزي،ق66دم ل66ھ ووض66ع ھوامش66ھ وفھارس66ھ،مجید ط66راد،دار الكت66اب :دی66وان عنت66رة •
 .م١٩٩٢-ـھ١٤١٢ولى،العربي،بیروت،الطبعة األ

إیلی666ا الح666اوي،دار الكت666اب اللبناني،مكتب666ة :دی666وان الفرزدق،ض666بط معانی666ھ وش666روحھ واكملھ666ا •
 .م١٩٨٣ولى،المدرسة،الطبعة األ

دار المعرف6ة للطباع6ة والنش6ر ،عبد ال6رحمن المص6طاوي:اعتنى بھ وشرحھ،دیوان قیس بن ذریح •
 .م٢٠٠٤-ھـ١٤٢٥الطبعة الثانیة،والتوزیع،بیروت،لبنان،

-ـھ١٣٩١66 لبن6ان، روت،ی66ب اف6ة،قال6دكتور إحس66ان عب6اس،دار الث:دی6وان كثّیرعّزة،جمع6ھ وش66رحھ •
 .م١٩٧١

ال6دكتور دروی6ش الجویدي،المكتب6ة العص6ریة،بیروت،لبنان الطبع6ة :دیوان كعب بن زھیر،تحقی6ق •
 .م٢٠٠٨-ـھ١٤٢٩ولى،األ

الطبع666ة بنان،اعتن666ى بھ،حم666دو طّم666اس،دار المعرفة،بیروت،ل: العامريدی666وان لبی666د ب666ن ربیع666ة •
 .م٢٠٠٤ھـ ـ١٤٢٥األولى،

حم66666دو طّم66666اس،دار المعرفة،بیروت،لبنان،الطبع66666ة :دی66666وان النابغ66666ة ال66666ذبیاني،تحقیق وش66666رح •
 .م٢٠٠٥-ـھ١٤٢٦الثانیة،

 .م١٩٩٥دار الكتب المصریة،القسم االدبي،القاھرة،مصر،الطبعة الثانیة،:دیوان الھذلیین •
أبو الفضل محمود شكري بن عبد هللا بن ش6ھاب : روح المعاني في تفسیر القرآن والسبع المثاني •

محم6د أحم6د اآلم66د وعم6ر عب6د الس66الم  :،تحقی66ق)ھ6ـ١٢٧٠:ت(ال6دین اآللوس6ي الحس66یني البغ6دادي 
 .م٢٠٠٠السالمي،دار احیاء التراث العربي،بیروت،الطبعة األولى،

مكتبة ،) ھـ١٤٢٠:ت(محمدناصراأللباني:وفوائدھااألحادیث الصحیحة وشيء من فقھھا سلسلة •
  .م١٩٩٥-ھــ١٤١٥الطبعة األولى،المعارف للنشر والتوزیع،الریاض،

محم6ود عوام6ة،دار :،تحقی6ق)ھ6ـ٢٧٥:ت(س6لیمان ب6ن األش6عث األزدي السجس6تاني:سنن أبي داود •
 .م١٩٩٨-ھـ١٤١٩ولى،القبلة،مؤسسة الریان،المكتبة المكیة،الطبعة األ

ال666دكتور خلی666ل بنی666ان الحس666ون،دار الكت666ب :ف666ي الدالل666ة عل666ى المبالغ666ة والتكثی666ر س666نن العربی666ة •
 .م٢٠٠٩ولى،العلمیة،بیروت،الطبعة األ
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محم6د عب6د الق6ادر عط6ا،دار :،تحقیق)ـھ٤٥٨:ت(أحمد بن الحسین بن علي البیھقي:السنن الكبرى •
 ).ت.د(الكتب العلمیة،بیروت، لبنان،الطبعة الثالثة،

جم6ال ال6دین أب6ي عم6رو عثم6ان ب6ن عم6ر ال6ّدویني النح6وي المع6روف :یفالشافیة في علم التصر •
 .م١٩٩٥-ـھ١٤١٥ولى،،المكتبة المكّیة،الطبعة األ)ـھ٦٤٦:ت(بابن الحاجب

،دار القل66م، بی66روت، لبنان،الطبع66ة )ـھ١٣٥١66:ت(أحم66د الحم66الوي:ش66ذا الع66رف ف66ي ف66ن الص66رف •
 .م١٩٥٣-ـھ١٣٧٣الثانیة،

بھ666اء ال666دین عب666د هللا ب666ن عقی666ل العقیل666ي المص666ري :ش666رح اب666ن عقی666ل عل666ى ألفی666ة اب666ن مال666ك •
محم6666د مح6666ي ال6666دین عب6666د الحمید،مكتب6666ة دار التراث،مص6666ر : ، تحقی6666ق)ھ6666ـ٧٦٩:ت(الھم6666داني

 .م١٩٨٢-ھـ١٤٠٠القاھرة،الطبعة العشرون،
: ،تحقی6ق)ھ6ـ٦٨٦:ت(أب6و عب6د هللا ب6در ال6دین اب6ن الن6اظم : شرح ابن الناظم عل6ى ألفی6ة اب6ن مال6ك •

 .م٢٠٠٠-ھـ١٤٢٠سود،دار الكتب العلمیة،بیروت، لبنان،الطبعة األولى،محمد باسل عیون ال
محمد مح6ي ال6دین :،تحقیق)لى ألفیة ابن مالكإمنھج السالك ( شرح األشموني على ألفیة ابن مالك •

 .م١٩٤٦-ـھ١٣٦٥عبد الحمید،منشورات مصطفى البابي الحلبي،مصر،الطبعة الثانیة،
جم66ال ال666دین محم66د ب666ن عب66د هللا ب666ن مال666ك ):المقاص666دتس66ھیل الفوائ666د وتكمی66ل (ش66رح التس666ھیل •

محم666د عب666د الق666ادر عط666ا وط666ارق فتح666ي الس666ّید،دار الكت666ب  :،تحقی666ق)ـھ٦٧٢666:ت(األندلس666ي
 م٢٠٠١-ـھ١٤٢٢العلمیة،بیروت،لبنان،الطبعة األولى،

محمد باسل عیون :،تحقیق)ـھ٩٠٥:ت( زھريخالد بن عبد هللا األ:شرح التصریح على التوضیح •
الطبع66666ة  لبن66666ان، بی66666روت، محم66666د عل66666ي بیض66666ون،:الس66666ود،دار الكت66666ب العلمیة،منش66666ورات

 .م٢٠٠٠-ـھ١٤٢١ولى،األ
، )ھ66ـ٦٨٦:ت(رض66ي ال66دین محم66د ب66ن الحس66ن االس66ترابادي النح66وي :ش66رح ش66افیة اب66ن الحاج66ب •

كت666ب محم666د ن666ور الحس666ن ومحم666د الزف666زاف ومحم666د مح666ي ال666دین عب666د الحمی666د،دار ال:تحقی666ق
 .م١٩٨-ھـ١٤٠٢العلمیة،بیروت،لبنان،

عب66د هللا جم66ال ال66دین محم66د ب66ن عب66د هللا ب66ن محم66د ب66ن مال66ك الط66ائي  أب66و :ش66رح الكافی66ة الش66افیة •
علي محمد معوض وع6ادل احم6د عب6د الموج6ود،دار الكت6ب :،تحقیق)ـھ٦٧٢:ت(الجیاني الشافعي

 .م٢٠٠٠-ـھ١٤٢٠ولى،العلمیة،بیروت لبنان،الطبعة األ
رمضان عبد التواب،الھیئة المص6ریة :،تحقیق)ھـ٣٦٨:ت(أبو سعید الّسیرافي:شرح كتاب سیبویھ •

 .م١٩٨٦،العامة للكتاب،القاھرة
ال6دكتورة  :تحقیق ،)ـھ٤٥٦:ت( بو القاسم عبد الوھاب بن علي العكبريأ:شرح اللمع في العربیة •

 .م١٩٨٤فائزة فارس،السلسلة التراثیة،مطبعة الكویت،
 الس6ّید جعف6ر الس6ّید ب6اقر الحسیني،مؤسس6ة بوس6تان،مطبعة بوس6تان،:شرح مف6ردات نھ6ج البالغ6ة •

 .ـھ١٤٣١ولى،یران،الطبعة األإقم،
موف66666ق ال66666دین أب66666ي البق66666اء یع66666یش ب66666ن عل66666ي ):ـھ٥٨٣66666:ت( ش66666رح المفص66666ل للزمخش66666ري •

إمی666ل ب666دیع یعق666وب،دار الكت666ب العلمی666ة،بیروت لبنان،الطبع666ة  :،تحقی666ق)ـھ٦٤٣666:ت(الموص666لي
 .م٢٠٠١-ـھ١٤٢٢ولى،األ

ال6666دكتور فخ6666ر ال6666دین :،تحقی6666ق)ـھ٦٤٣6666:ت(الب6666ن یع6666یش :ش6666رح المل6666وكي ف6666ي التص6666ریف •
 .م١٩٧٣-ـھ١٣٩٣ولى،قباوة،حلب،المكتبة العربیة،الطبعة األ
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محم6د  :،تحقی6ق)ـھ٦٥٦6:ت(عّز الدین عبد الحمید بن ھیبة هللا بن أبي الحدی6د:شرح نھج البالغة  •
 .م١٩٥٩-ـھ١٣٨١ولى،كتب العربیة،الطبعة األحیاء الإبراھیم،دار إبو الفضل أ

ع6دة :ُعن6ي بتص6حیحھ،)ھـ٦٧٩:ت(كمال الدین میثم بن علي بن میثم البحراني:شرح نھج البالغة •
 . ھـ١٣٧٨،طھران ،المطبعة الحیدریة،من األفاضل وقوبل بعدة نسخ موثوق بھا

،وھي مختصر على تلخیص المفتاح للخطیب )ھـ٧٩٣:ت(سعد الدین التفتازاني:شروح التلخیص  •
وعروس األفراح ف6ي  القزویني،ومواھب الفتاح في شرح تلخیص المفتاح البن یعقوب المغربي،

 ).ت.د(لبنان، بیروت، شرح تلخیص المفتاح لبھاء الدین السبكي،دار الكتب العلمیة،
،بغداد،س6اعدت جامع6ة ندلسال6دكتور یحی6ى الجبوري،مكتب6ة األ):ـھ٨٥6:ت( شعر المتوك6ل اللیث6ي •

 .بغداد على طبع ھذا الكتاب
-ھ6ـ١٤٢٧دار الحدیث،القاھرة،،أحمد محمد شاكر:تحقیق،)ھـ٢٧٦:ت(الشعر والشعراء،ابن قتیبة •

 .م٢٠٠٦
ألبي الحس6ین أحم6د ب6ن ف6ارس :الصاحبي في فقھ اللغة العربیة ومسائلھا وسنن العرب في كالمھا •

ال6666دكتور عم6666ر ف6666اروق الطّب6666اع ،مكتب6666ة :،تحقی6666ق)ـھ٣٩٥6666:ت( ب666ن زكری6666ا ال6666رازي اللغ6666وي
 .م١٩٩٣-ـھ١٤١٤ولى،المعارف،بیروت،لبنان،الطبعة األ

أحم6د  :تحقی6ق ،)ـھ٣٩٣6:ت( اس6ماعیل ب6ن حم6اد الج6وھري:الصحاح،تاج اللغة وصحاح العربیة •
 .م١٩٩٠عبد الغفور عّطار،دار العلم للمالیین،بیروت،لبنان،الطبعة الرابعة،

 )8(المسند الص6حیح المختص6ر م6ن الس6نن بنق6ل الع6دل ع6ن الع6دل ع6ن رس6ول هللا :صحیح مسلم •
،تجمی6ع )ـھ٤٠٥6:ت( سین مسلم بن الحجاج القشیري النیس6ابوريأبو الح:المشھور بصحیح مسلم

 .قتیبة تركماني
ش6رح اب6ن اب6ي الحدی6د المعتزلي،ش6رح الش6یخ محم6د عب6ده،تعلیقات ( ش6روح نھ6ج البالغ6ة ةصفو •

مؤسس666ة المع666ارف  أرك666ان التمیم666ي،:،جمع666ھ ونس666قھ وض666بط نص666ھ)تور ص666بحي الص666الحال666دك
 .م٢٠٠٤-ـھ١٤٢٥للمطبوعات،بیروت،لبنان،الطبعة الثانیة،

دار ،عل66ي الص66غیر  محم66د حس66ین) : دراس66ة نقدی66ة وبالغی66ة (الص66ورة الفنی66ة ف66ي المث66ل القرآن66ي  •
 .م١٩٩٢بیروت،، الھادي 

محم6ود محم6د ش6اكر،دار :،تحقی6ق)ـھ٢٣١6:ت(الجمح6يمحم6د ب6ن س6الم  :طبقات فحول الش6عراء •
 .م١٩٧٤المدني،مصر القاھرة،الطبعة الثانیة،

یحیى بن حم6زة ب6ن عل6ي ب6ن اب6راھیم  :سرار البالغة وعلوم حقائق األعجازألالطراز المتضمن  •
 .م١٩٧٤-ـھ١٣٣٢،مطبعة المقتطف،مصر،)ـھ٧٤٩:ت(العلوي الیمني

ال6دكتور أحم6د عب6د ال6رحمن ):دراسة للعالقة اللزومیة ب6ین الفك6ر واللغ6ة(العالقة بین اللغة والفكر •
 .م١٩٨٥حماد،دار المعرفة الجامعیة،االسكندریة،مصر،

مكتب66ة  ،محم66ود جاس66م محم66د ال66درویش:،تحقی66ق الحس66ن محم66د عب66د هللا ال66وراق أب66و :عل66ل النح66و •
 .م١٩٩٩-ـھ١٤٢٠ولى،الرشید،الریاض ،السعودیة،الطبعة األ

الطبع6ة  بغ6داد، ة،ی6جون الینز،سلسلة الموسوعة الصغیرة،دار الشؤون الثقاف:علم الداللة السلوكي •
 .م١٩٨٦ولى،األ

 .م١٩٨٨الدكتور فایز الدایة،الجزائر،:علم الداللة العربي •
 ردن،األ ال6دكتور عب6د الق6ادر أب6و ش6ریعة وحس6ن الف6ي،دار الفك6ر،:علم الدالل6ة والمعج6م العرب6ي •

 .م١٩٨٩-ـھ١٤٠٩ولى،لطبعة األا
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 ،)ـھ٤٥٦66:ت( أب6و عل66ي الحس6ن اب6ن رش66یق القیروان6ي :العم6دة ف6ي محاس66ن الش6عر وآداب6ھ ونق66ده •
 .م١٩٨١-ـھ١٤٠١محمد محي الدین عبد الحمید،بیروت،دار الجلیل،الطبعة الخامسة، :تحقیق

: تحقیق ، ) ھـ٣٨٨:ت (سلیمان حمد بن محمد بن إبراھیم الخطابي البستي  أبو: غریب الحدیث  •
،الطبع6666ة مك6666ة المكرمة،مرك6666ز إحی6666اء الت6666راث العرب6666ي ، عب6666د الك6666ریم اب6666راھیم العزب6666اوي 

 .م٢٠٠١ھـ ـ١٤٢٢الثانیة،
:  ت(جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي :غریب الحدیث •

طبعة بیروت ال الكتب العلمیة،دارالدكتور عبد المعطي أمین القلعجي،:حقق،ت)ھـ٥٩٧
 . م١٩٨٥-ھـ١٤٠٥األولى،

 ،)ھ666ـ٨٥٢:ت( أحم666د ب666ن عل666ي ب666ن حج666ر العس666قالني:ف666تح الب666اري بش666رح ص666حیح البخ666اري •
 .م١٩٨٦ھـ ـ١٤٠٧،الطبعة األولى،دار الریان للتراث،محمد فؤاد عبد الباقي:تحقیق

 الشوكانيمحمد بن علي بن محمد  :مع بین فني الروایة والدرایة من عالم التفسیرافتح القدیر الج •
-ـھ١٤٢٨66بیروت،لبنان،الطبع66ة الرابع66ة،:یوس66ف الغ66وش،دار المعرف66ة :تحقی66ق ،)ـھ١٢٥٠66:ت(

 .م٢٠٠٧
ب666راھیم س666لیم،دار العل666م إمحم666د :،تحقی666ق)ـھ٣٥٥666:ت(أب666و ھ666الل العس666كري :الف666روق اللغوی666ة •

 .م١٩٩٧-ـھ١٤١٨والثقافة،مدینة نصر،القاھرة،
ف666ائز ف666ارس،دار :مب666ارك،تحقیقب666و محم666د ب666ن ال666دھان س666عید ب666ن الأ:الفص666ول ف666ي العربی666ة •

 .م١٩٨٨ولى،ل،إربد،الطبعة األیصاأل
،مطبع66ة العاني،بغداد،الطبع66ة )ـھ٢٠٠١66:ت(امرائيب66راھیم الّس66إال66دكتور :بنیت66ھأالفع66ل زمان66ھ و •

 .م١٩٦٦-ـھ١٣٨٦الثالثة،
ال66دكتور إمی66ل ب66دیع یعق66وب،دار العل66م للمالی66ین، لبن66ان، بی66روت، :فق6ھ اللغ66ة العربی66ة وخصائص66ھا •

 .م١٩٨٢األولى،الطبعة 
دراس66ة تحلیلی66ة مقارن66ة للكلم66ة العربی66ة وع66رض لم66نھج العربی66ة (فق66ھ اللغ66ة وخص66ائص العربی66ة  •

 .م١٩٦٤-ھـ١٣٨٣محمد المبارك،دار الفكر،سوریا،دمشق،):األصیل في التجدید والتولید
 .م١٩٧٢أحمد الحوفي،دار النھضة،مصر،الطبعة الرابعة،:فن الخطابة •
ب66و رضا،منش66أة أال66دكتور س66عد :رؤی66ة لنظ66ام العالق66ات ف66ي البالغ66ة العربی66ة،ف66ي البنی66ة والداللة •

 .م١٩٨٧المعارف،االسكندریة،
س66امي :العالم66ة الش66یخ محم66د ج66واد مغنی66ة،تحقیق: ف66ي ظ66الل نھ66ج البالغ66ة محاول66ة لفھ66م جدی66د •

 .م٢٠٠٥-ھـ١٤٢٥الغریري،مؤسسة دار الكتاب االسالمي،الطبعة األولى،
ال6دكتور مھ6دي المخزوم6ي،دار الرائ6د العرب6ي، بی6روت، لبن6ان، ):جی6ھنقد وتو(في النحو العربي  •

  .م١٩٨٦-ھـ١٤٠٦الطبعة الثانیة،
مكت6ب تحقی6ق :،تحقی6ق)ھ6ـ٨١٧:ت(مج6د ال6دین محم6د ب6ن یعق6وب الفیروزآب6ادي:القاموس المحیط •

  . م٢٠٠٥-ھـ١٤٢٦ محمد نعیم العرقسوسي،الطبعة الثامنة،:التراث في مؤسسة الرسالة،باشراف
حّن66ا حّداد،جامع666ة .د:،تحقی66ق)ھ666ـ٢٠٦:قط66رب(عل66ّي محم66د ب666ن المس66تنیر وأب666 :األض66دادكت66اب  •

 .م١٩٨٤-ھـ١٤٠٥الیرموك،دار العلوم،الطبعة األولى،
، )ھ6ـ٣٥١:ت(أب6و الطی6ب عب6د الواح6د ب6ن عل6ي اللغ6وي الحلب6ي :كتاب األضداد في ك6الم الع6رب •

 .م١٩٩٦عزة حسن،المجمع العلمي العربي،دمشق،الطبعة الثانیة،.د:تحقیق
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براھیم،المكتب6ة إب6و الفض6ل أمحم6د :،تحقی6ق)ـھ٣٢٨:ت(نباريمحمد بن القاسم األ :كتاب األضداد •
 .م١٩٨٧-ـھ١٤٠٧العصریة،صیدا،بیروت،

الدكتور حسین :،تحقیق)ـھ٣٠٢:ت(بو عثمان سعید بن محمد المعارفي السرقسطيأ:فعالكتاب األ •
العربي،الھیئة العامة لش6ؤون المط6ابع حیاء التراث إمحمد مھدي عالم،دار :محمد شرف،مراجعة

 .م١٩٩٢-ـھ١٤١٣میریة،المطبعة االمیریة،األ
بھ6راد الجعف6ري  :،تحقیق)ـھ٤٦٠:ت(أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي:كتاب األمالي •

 .ـھ١٣٨١واالستاذ علي أكبر الغّفاري،دار الكتب االسالمیة،طھران،
،دار الكت6666ب )ـھ٣٥٦6666:ت(عل6666ي اس6666ماعیل ب6666ن القاس6666م الق6666الي البغ6666دادي ب6666وأ:كت6666اب األم6666الي •

 ).ت.د(،)ط.د(العلمیة،بیروت،لبنان،
عب666د هللا س666لوم .د:،تحقی666ق)ھ666ـ٣٢٢:ت(ح666اتم أحم666د ب666ن حم666دان ال666رازي ب666وأ:كت666اب الزین666ة •

 ).ت.د(،)ط.د(السامرائي،
عب6د الس6الم محم6د ھ6ارون، :،تحقیق)ھـ١٨٠:ت(بن عثمان بن قنبر وأبو بشر عمر: كتاب سیبویھ •

 .م١٩٨٨-ھـ١٤٠٨مكتبة الخانجي،القاھرة،الطبعة الثالثة،
 ھ666الل الحس666ن ب666ن عب666د هللا ب666ن س666ھل العس666كري ب666وأ):الكتاب666ة والش666عر( كت666اب الص666ناعتین •

حی666اء الكت666ب إعل666ي محم666د البجاوي،ومحم666د أب666و الفض666ل اب666راھیم،دار  :،تحقی666ق)ـھ٣٩٥666:ت(
 .م١٩٥٢-ـھ١٣٧١ولى،ألالعربیة،سوریا،حلب،الطبعة ا

ال6دكتور مھ6دي :،تحقی6ق)ـھ١٧٥6:ت( بو عب6د ال6رحمن الخلی6ل ب6ن أحم6د الفراھی6ديأ :كتاب العین •
 ).ت.د( ،)ط.د( براھیم السامرائي،سلسلة المعاجم والفھارس،إالمخزومي والدكتور 

ش666راف إ،تق666دیم و)ـھ١٣٦٢666:ت( محم666د عل666ي التھ666انوي:كش666اف اص666طالحات الفن666ون والعل666وم •
ن،بیروت،الطبعة وعل666ي دح666روج وآخرون،مكتب666ة لبن666ان ناش666ر:رفی666ق العجم،تحقی666ق:ومراجع666ة

 .م١٩٩٦ولى،األ
أب66و القاس66م محم66ود ب66ن عم66ر :الكش66اف ع66ن حق66ائق التنزی66ل وعی66ون األقاوی66ل ف66ي وج66وه التأوی66ل •

حی6666اء الت6666راث  إعب6666د ال6666رزاق المھ6666دي،دار :،تحقی6666ق)ـھ٥٣٨6666:ت(الزمخش6666ري الخ6666وارزمي
 .م٢٠٠١-ـھ١٤٢١لطبعة الثانیة،العربي،بیروت،ا

 ألب6ي البق6اء أّی6وب ب6ن موس6ى الحس6یني الكف6وي:الكلیات،معجم في المصطلحات والفروق اللغویة •
ال666666666دكتور ع666666666دنان دروی666666666ش ومحم666666666د المصري،مؤسس666666666ة :،تحقی666666666ق)ـھ١٠٩٤666666666:ت(

 .م١٩٩٨-ـھ١٤١٩الرسالة،بیروت،لبنان،الطبعة الثانیة،
 دار،)ـھ٧١١6:ت( مك6رم اب6ن منظ6ور المص6ريب6و الفض6ل جم6ال ال6دین محم6د ب6ن أ:لسان العرب •

 .ولىصادر،بیروت،الطبعة األ
ال66666دكتور تم66666ام حّس66666ان،عالم الكتب،القاھرة،مص66666ر،الطبعة :اللغ66666ة العربی66666ة معناھ66666ا ومبناھ66666ا •

 .م٢٠٠٦-ـھ١٤٢٧الخامسة،
أحم6د الح6وفي :،تحقی6ق)ـھ٦٣٧6:ت(ضیاء الدین بن األثی6ر:المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر •

 .م١٩٨٣،دار النھضة،مصر،القاھرة،الطبعة الثانیة،وبدوي طبانة
،الطبعة ا،س666وری ال666دكتور مھ666دي ص666الح الس666امرائي،دار ال666دعوة :المج666از ف666ي البالغ666ة العربی666ة •

 .م١٩٧٤-ـھ١٣٩٤ولى،األ
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 ب666راھیم النیس666ابوري المی666دانيإحم666د ب666ن أالفض666ل أحم666د ب666ن محم666د ب666ن  أب666و:مجم666ع األمث666ال •
 ).ت.د(،)ط.د(محمد محي الدین عبد الحمید،مكتبة المنة المحمدّیة،:،تحقیق)ـھ٥١٨:ت(

دار  :،تحقی6ق)ـھ٤٦٠6:ت(عل6ي الفض6ل ب6ن الحس6ن الطبرس6ي أب6و:مجمع البیان في تفسیر الق6رآن •
 .م٢٠٠٦-ـھ١٤٢٧ولى،المرتضى،بیروت،لبنان،الطبعة األ ،دار العلوم

وزارة  عالء الدین ھاشم الخفاجي،الدكتور علي جابر المنصوري و:محاضرات في علم الصرف •
 .الي والبحث العلمي،جامعة بغداد بیت الحكمةعالتعلیم ال

 أب6و محم6د عب6د الح6ّق ب6ن غال6ب ب6ن عطی6ة األندلس6ي:المحرر الوجیز ف6ي تفس6یر الكت6اب العزی6ز •
الطبع6ة  لبن6ان، بی6روت، محمد عبد السالم عبد الش6افعي،دار الكت6ب العلمی6ة،:،تحقیق)ـھ٥٤١:ت(
 .م١٩٩٣-ـھ١٤١٣ولى،األ

 الحس6ن عل6ي ب6ن اس6ماعیل ب6ن س6یده المرس6ي المع6روف ب6ابن س6یده أبو:المحكم والمحیط األعظم •
الطبع66ة  لبن66ان، بی66روت، ال66دكتور عب66د الحمی66د ھن66داوي،دار الكت66ب العلمی66ة،:،تحقی66ق)ـھ٤٥٨66:ت(

 .م٢٠٠٠-ـھ١٤٢١األولى،
 ع66روف ب66ابن س66یدهندلس66ي المألب66ي الحس66ن عل66ي ب66ن اس66ماعیل النح66وي اللغ66وي األ:المخص66ص •

 .ـھ١٣١٧ولى،المطبعة الكبرى األمیریة ببوالق،مصر،الطبعة األ ،)ـھ٤٥٨:ت(
 .م١٩٦٢علي رضا،المطبعة السوریة،حلب،:المرجع في اللغة العربیة نحوھا وصرفھا •
؛ش66رحھ وض66بطھ وعل66ق )ه٩١١:ت(ج66الل ال66دین الس66یوطي:المزھ66ر ف66ي عل66وم اللغ66ة وانواعھ66ا •

 ،)ط.د( ،ب66و الفض66ل اب66راھیم،دار احی66اء الكت66ب العربیة،عیس66ى الب66ابي الحلب66يأمحم66د  :حواش66یھ
 ).ت.د(

مص6طفى :تحقی6ق ،)ـھ٣١٨:ت( محمد بن عبد هللا الحاكم النیسابوري:المستدرك على الصحیحین •
 .م٢٠٠٢-ـھ١٤٢٢عبد القادر عطا،دار الكتب العلمیة،بیروت،لبنان،الطبعة الثانیة،

اب ال666دین محم666د ب666ن أحم666د أب666ي الف666تح األبش666یھي ش666ھ:المس666تطرف ف666ي ك666ل ف666ن مس666تظرف •
 ).ت.د(،)ط.د(،،كتبة الجمھوریة العربیة،مصر)ھـ٨٥٠:ت(

حم66زة أحم66د ال66زین،دار :،ش66رحھ ووس66ع فھارس66ھ)ـھ٢٤١66:ت(أحم66د ب66ن محم66د ب66ن حنب66ل: المس66ند •
 .م١٩٩٣-ـھ١٤١٤ولى،الحدیث،القاھرة،الطبعة األ

 لبن66ان، بی66روت، الخطی66ب،دار األض66واء،عب66د الزھ66راء الحس66یني :مص66ادر نھ66ج البالغ66ة وأس66انیده •
 .م١٩٨٥-ھـ١٤٠٥الطبعة الثالثة، 

 أحم66د ب66ن محم66د ب66ن عل66ي المق66ري الفی66ومي:المص66باح المنی66ر ف66ي غری66ب الش66رح الكبی66ر للرافع66ي •
 .ـھ١٤٠٥ولى،یران،قم،الطبعة األإمنشورات الھجرة، ،)ـھ٧٧٠:ت(

،الدكتور جاسم محمد العبود،دار )الحدیثدراسة في ضوء علم اللغة ( مصطلحات الداللة العربیة •
 .ـھ١٤٢٨ولى،الكتب العلمیة،بیروت،لبنان،الطبعة األ

العربی6ة  اللغ6ة الكوی6ت، قس6م ال6دكتور فاض6ل ص6الح الس6امرائي،جامعة:معاني األبنیة في العربی6ة •
 ).ت:د(،)ط.د(،ساعدت جامعة بغداد على نشره، 

أحمد یوسف نجاتي :،تحقیق ومراجعة)ھـ٢٠٧:ت(أبو زكریا یحیى بن زیاد الفراء :معاني القرآن •
 ).ت.د(،)ط.د(ومحمد النجار،دار السرور،

عب6د :ش6رح وتحقی6ق) ھ6ـ٣١١:ت(ألبي اسحاق إبراھیم بن الّسري الزجاج:معاني القرآن واعرابھ •
 .م١٩٨٨-ھـ١٤٠٨الجلیل عبده شلبي،عالم الكتب،لبنان،بیروت،الطبعة األولى،
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الطبع6ة  لبنان، بیروت، حیاء التراث العربي،إالسامرائي،دار الدكتور فاضل صالح :معاني النحو •
 .م٢٠٠٧-ـھ١٤٢٨ ولى،األ

ع6666ادل عب6666د الجب6666ار زایر،مكتب6666ة لبن6666ان :معج6666م ألف6666اظ العل6666م والمعرف6666ة ف6666ي اللغ6666ة العربی6666ة •
 .م١٩٩٧ناشرون،بیروت،لبنان،الطبعة األولى،

حی66666اء إللمعجم66666ات ودارة العام66666ة مجم66666ع اللغ66666ة العربی66666ة،اإل:لف66666اظ الق66666رآن الك66666ریمأمعج66666م  •
 .م١٩٨٨-ـھ١٤٠٩التراث،مصر،طبعة منقحة،

ط6ارق ب6ن  :تحقی6ق ،)ـھ٣٦٠6:ت( حمد الطبراني األوس6طأأبو القاسم سلیمان بن :المعجم األوسط •
 .م١٤١٥ القاھرة، براھیم الحسیني،دار الحرمین،إعوض عبد هللا وعبد المحسن بن 

محم666د ص666ّدیق :،تحقی666ق ودراس666ة)ـھ٨١٦666:ت(عل666ي ب666ن محم666د الجرج666اني:معج666م التعریف666ات •
 ).ت.د(،)ط.د(المنشاوي،دار الفضیلة للنشر والتوزیع والتصدیر،القاھرة،

مص6666طفى : ج6666ان البالنش،وبونتالیس،ترجم6666ة ال6666دكتور:معج6666م مص6666طلحات التحلی6666ل النفس6666ي •
-ھـ١٤٠٧حجازي،الموسوعة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،بیروت،لبنان،الطبعة الثانیة، 

 .م١٩٨٧
ن66دیم مرعش66لي، المكتب66ة : ،تحقی66ق)ھ66ـ٥٠٢:ت(الراغ66ب االص66فھاني:ج66م مف66ردات ألف66اظ الق66رآنمع •

 .ھـ١٣٧٤،)ط.د(المرتضویة إلحیاء اآلثار الجعفریة،
الطبع6ة  لبن6ان، بی6روت، انطونی6وس بط6رس،دار الكت6ب العلمی6ة،.د:المعجم المفص6ل ف6ي األض6داد •

 .م٢٠٠٣-ھـ١٤٢٤األولى،
 لبن6ان، بی6روت، ضواء،كاظم محّمدي ومحمد دشتي،دار األ:غةلفاظ نھج البالالمعجم المفھرس أل •

 .م١٩٨٦-ـھ١٤٠٦
عب6د :،تحقی6ق وض6بط)ـھ٣٩٥6:ت( ألب6ي الحس6ن أحم6د ب6ن ف6ارس ب6ن زكری6ا:معجم مقاییس اللغ6ة •

السالم محمد ھارون،دار الفكر للطباعة والنش6ر والتوزیع،طب6ع ب6اذن خ6اص م6ن رئ6یس المجم6ع 
 .م١٩٧٩-ـھ١٣٩٩سالمي،العلمي العربي اإل

مجم66ع اللغ66ة العربی66ة،اإلدارة العام66ة للمعجم66ات وإحی66اء التراث،مكتب66ة الش66روق :المعج66م الوس66یط •
 .م٢٠٠٤ھـ ـ١٤٢٥الطبعة الرابعة،الدولیة،

 :تحقی6ق ،)ـھ٤٠٥6:ت( ب6و عب6د هللا محم6د ب6ن عب6د هللا الح6اكم النیس6ابوريأ:معرفة علوم الح6دیث •
 .م٢٠٠٣-ـھ١٤٢٤أحمد بن فارس السلوم،دار ابن حزم،

ال6دكتور محم6د محم6د ی6ونس عل6ي ،دار الم6دار ):أنظمة الداللة في العربیة(المعنى وظالل المعنى •
 .م٢٠٠٧سالمي،بیروت،لبنان،الطبعة الثانیة،اإل

جمال الدین أبو محمد عبد هللا بن یوس6ف ب6ن ھش6ام األنص6اري :غني اللبیب عن كتب األعاریبم •
ي حمد هللا،دار الفكر،بیروت لبنان،الطبعة مازن المبارك ومحمد عل:،تحقیق)ـھ٧٦١:ت(المصري
 .م١٩٨٥السادسة،

،مكتب6ة الروض6ة )ـھ١٣٠٨6:ت(محم6د تق6ي الّنق6وي الق6ایني:مفتاح السعادة ف6ي ش6رح نھ6ج البالغ6ة •
 .ـھ١٣٨٦الحیدریة،طھران،الطبعة الثانیة،

أك66رم عثم66ان یوس66ف،مطبعة :،تحقی66ق)ـھ٦٢٦66:ت(یوس66ف ب66ن أب66ي بك66ر الس66كاكي:مفت66اح العل66وم •
 .م١٩٦٤ولى،الرسالة،بغداد،الطبعة األ

ال66666دكتور مجی66666د خ66666ّدوري،دار الحصاد،س66666وریا،حلب،الطبعة :مفھ66666وم الع66666دل ف66666ي االس66666الم •
 .م١٩٩٨ولى،األ
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محمد عب6د الخ6الق عض6یمة،لجنة :،تحقیق)ـھ٢٨٥ت(العباس محمد بن یزید المبرد بوأ: المقتضب •
 .م١٩٩٤-ـھ١٤١٥سالمي،مصر القاھرة،الطبعة الثالثة،حیاء التراث اإلإ

 عب6666د حم6666دأ :،تحقی6666ق)ـھ٦٦٩6666:ت(عص6666فور ب6666ابن المع6666روف م6666ؤمن ب6666ن عل6666ي:المق6666ّرب •
  .م١٩٧٢-ـھ١٣٩٢ولى،األ الجبوري،المساھم،الطبعة هللا الستارالجواري،عبد

محمد عثمان  :تحقیق)ـھ٥٠٥:ت(ألبي حامد الغزالي:سماء هللا الحسنىأفي شرح  ىالمقصد األسن •
 .م١٩٨٤الخشت،مكتبة القرآن،بوالق،القاھرة،

معتص66م ب66اكر مص66طفى،كتاب األّم66ة،وزارة األوق66اف :قن66اع ف66ي الق66رآن الك66ریمم66ن أس66الیب اإل •
 .م٢٠٠٣-ـھ١٤٢٤سالمیة،قطر،الدوحة،والشؤون اإل

 .م١٩٩٠الدكتور تمام حسان،مكتبة األنجلو المصریة،القاھرة،:مناھج البحث في اللغة •
براھیم،ش666ركة نھض666ة إدالی666ا محم666د :ش666رافال666دكتور أحم666د أحم666د بدوي،اإل:م666ن بالغ666ة الق666رآن •

 .م٢٠٠٥مصر،القاھرة،
ب66راھیم مص66طفى وعب66د هللا إ:،تحقی66ق)ـھ٣٩٢66:ت( أب66و الف66تح عثم66ان ب66ن جن66ي النح66وي:المنص66ف •

 .م١٩٥٤-ـھ١٣٧٣ولى،حیاء التراث القدیم،الطبعة األإمین،وزارة المعارف،دار أ
والفھ66ارس،دار الرش66ید للنش66ر،وزارة ب66راھیم السامرائي،سلس66لة المع66اجم إ.دم66ن معج66م الج66احظ، •

 .م١٩٨٢عالم،الجمھوریة العراقیة،الثقافة واإل
،تحقی6ق الش6یخ )ـھ١٣٢٤6:ت(می6رزا حبی6ب هللا الھاش6مي :منھاج البراعة ف6ي ش6رح نھ6ج البالغ6ة •

حی666666اء الت666666راث العربي،بیروت،لبنان،الطبع666666ة إحس666666ن زاده اآلمل666666ي وعل666666ي عاش666666ور،دار :
 .م٢٠٠٣-ـھ١٤٢٤ولى،األ

ال666دكتور عب666د الص666بور :ص666وتي للبنی666ة العربی666ة رؤی666ة جدی666دة ف666ي الص666رف العرب666يالم666نھج ال •
 .م١٩٨٠-ـھ١٤٠٠شاھین،مؤسسة الرسالة،بیروت،سوریا،

مط6ابع  الدكتور صالح مھدي الفرطوسي والدكتور ھاشم طھ شالش،:ب في علم التصریفمھذال •
 .م٢٠١١-ـھ١٤٣٢ولى،بیروت الحدیثة، الطبعة األ

ع6ادل  :،تحقی6ق)ـھ٨١١6:ت(القاس6م عب6د ال6رحمن ب6ن عب6د هللا الّس6ھیلي أب6و:نتائج الفكر في النح6و •
أحم666666د عب666666د الموج666666ود،وعلي محم666666د مع666666وض،دار الكت666666ب العلمیة،بیروت،لبنان،الطبع666666ة 

 .م١٩٩٢-ـھ١٤١٢األولى،
دراسات ( النص األدبي من التكوین الشعري الى أنماط الصورة البیانیة وھیمنة التكوین الشعري •

ال66666دكتور ص66666باح عب66666اس عن66666وز،دار الض66666یاء،النجف األش66666رف،الطبعة :)بیانی66666ة وتطبیقی66666ة
 .م٢٠٠٥-ـھ١٤٢٦ولى،األ

ال66دكتور محم66د حس66ین عل66ي الص66غیر،دار الم66ؤرخ :نظری66ة النق66د العرب66ي رؤی66ة قرآنی66ة معاص66رة •
 .ـھ١٤٢٠ولى،العربي،الطبعة األ

د للطباعة والنشر ،دار المفی)ـھ٤١٣:ت(الشیخ المفید محمد بن النعمان البغدادي:عتقادیةالنكت اال •
 .م١٩٩٣-ـھ١٤١٤والتوزیع،بیروت،لبنان،الطبعة الثانیة،

مج66د ال66دین أب66ي الس66عادات المب66ارك ب66ن محم66د الج66زري اب66ن :النھای66ة ف66ي غری66ب الح66دیث واالث66ر •
حی66اء الت66راث إمحم66ود محم66د الطن66اجي وط66اھر أحم66د ال66زاوي،دار :،تحقی66ق)ـھ٦٠٦66:ت(األثی66ر

 .م١٩٦٣-ـھ١٣٨٣العربي،بیروت لبنان،
نھ666ج البالغ666ة،وھو مجموع666ة م666ا اخت666اره الش666ریف أب666و الحس666ن محم666د الرض666ي ب666ن الحس666ن  •

،من كالم أمیر المؤمنین أبي الحسن علي بن أبي طالب علیھ السالم،ضبط )ـھ٤٠٦:ت(الموسوي
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ص66666بحي الص66666الح،طبعة جدی66666دة ومنقح66666ة،أنوار :نّص66666ھ وابتك66666ر فھارس66666ھ العلمّی66666ة ال66666دكتور
 .ـھ١٤٣١یران،قم،الطبعة الرابعة،إالھدى،

،م66ن ك66الم س66ّیدنا أمی66ر )ـھ٤٠٦66:ت(وھ66و مجموع66ة م66ا اخت66اره الش66ریف الرض66ي: نھ66ج البالغ66ة •
،دار )ـھ١٣٢٣6:ت(اإلم6ام الش6یخ محم6د عب6ده:المؤمنین عل6ي ب6ن أب6ي طال6ب علی6ھ السالم،ش6رحھ

 ).ت.د(،)ط.د(المعرفة،بیروت،لبنان،
 ج66666الل ال66666دین عب66666د ال66666رحمن ب66666ن أب66666ي بك66666ر:ھم66666ع الھوام66666ع ف66666ي ش66666رح جم66666ع الجوام66666ع •

-ـھ١٤١٨6 ول6ى،أحمد ش6مس ال6دین،دار الكت6ب العلمیة،الطبع6ة األ :،تحقیق)ـھ٩١١:ت(السیوطي
 .م١٩٩٨

 بیروت، دمشق، الدكتور محمد خیر الحلواني،دار المأمون للتراث،:الواضح في النحو والصرف •
 .م٢٠٠٠-ـھ١٤٢١الطبعة السادسة،

ح6اتم :ال6دكتور :،تحقی6ق)ھ6ـ١٥٠:ت(مقاتل بن سلیمان البلخ6ي:الوجوه والنظائر في القرآن العظیم •
  .م٢٠٠٦ھــ ـ١٤٢٧،الطبعة األولى،دبي،مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث،صالح الضامن

نھای666ة الق666رن الث666اني :ت(ھ666ارون ب666ن موس666ى الق666ارىء:الوج666وه والنظ666ائر ف666ي الق666رآن الك666ریم •
 ح6666اتم ص6666الح الض6666امن،وزارة الثقاف6666ة واالعالم،دائ6666رة اآلث6666ار:،تحقی6666ق ال6666دكتور)الھج6666ري

 .م١٩٨٨-ـھ١٤٠٩ولى،والتراث،الطبعة األ
 محم66666د ب66666ن الحس66666ن الح66666ر الع666666املي:وس66666ائل الش66666یعة إل66666ى تحص66666یل مس66666ائل الش666666ریعة •

 ،)ط.د( ق66666م، إی66666ران، إلحی66666اء الت66666راث،) Γ(مؤسس66666ة آل البی66666ت :تحقی66666ق ،)ھ66666ـ١١٠٤:ت(
 ).ت.د(

 طاريحالرسائل واأل

میث66اق عل66ي عب66د الزھ66رة الصیمري،رس66الة ):دراس66ةداللیة(أبنی66ة المش66تقات ف66ي نھ66ج البالغ66ة  •
 .م٢٠٠٠-ھـ ١٤٢٣جامعة البصرة، ،ماجستیر، كلیة اآلداب

 أطروحةعباس علي حسین الفحام،):دراسة في الشكل والمضمون( األثر القرآني في نھج البالغة •
 .م٢٠٠٨-ـھ١٤٢٩،كلیة اآلداب،جامعة الكوفة ، هدكتورا

 ي حمی6د ك6اظم خال6د ):والجمالی6ة الداللی6ة الوظ6ائف ف6ي دراس6ة( البالغ6ة نھ6ج ف6ي الب6دیع أسالیب •
  .م٢٠١١-ـ ھ١٤٣٢ ،  الكوفة  جامعة ،اآلداب كلیة ،هدكتورا أطروحة الحمیداوي،

 البحل66ة أحم66د مص66لح الك66ریم عب66د : )لغوی66ة دراس66ة( الك66ریم الق66رآن ف66ي الخلق66ي الس66لوك ألف66اظ •
  .م٢٠٠٤-ـھ١٤٢٥المستنصریة ، التربیة،الجامعة ،كلیة هدكتورا أطروحة،

 الحسیني،رس6الة عم6ران الحس6ین عبد وداد ):لغویة دراسة( الكریم القرآن في والعدل الظلم ألفاظ •
 .م٢٠٠٦بغداد ، اآلداب،جامعة ماجستیر ،كلیة

فضیلة عبوسي محسن،رسالة ماجس6تیر  ):دراسة ومعجم(لفاظ العقیدة والشریعة في نھج البالغةأ •
 .م١٩٩٨-ـھ١٤١٨،كلیة التربیة،جامعة الكوفة ،

 الع6زاوي، مھاوش حسین براسن ): داللیة دراسة( القرآني التعبیر في الكالم عن المعبرة األلفاظ •
 .م٢٠٠٥ -ـ ھ١٤٢٥ بغداد ، التربیة،جامعة ،كلیة ماجستیر رسالة

ة • نَّ حمد سیف ،رسالة ماجستیر،كلیة الدراسات أمحمد ابراھیم :إنكار الظلم في ضوء الكتاب والسُّ
  .م٢٠٠٧النجاح الوطنیة،نابلس،فلسطین،العلیا ،جامعة 
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 الم6الكي لفت6ھ جمع6ة وس6ام ):الص6رفیة البنی6ة دالل6ة ف6ي دراس6ة( البالغة نھج في المصدریة البنیة •
  .م٢٠١١ -ـ ھ١٤٣٢، التربیة،جامعةالبصرة ،كلیة ماجستیر ،رسالة

خل6ود رج6اء ھ6ادي الفیاض،اطروح6ة ):دراس6ة تفس6یرّیة(حائّی6ة ألص6ول البی6ان القرآن6يیالداللة اإل •
 .م٢٠١٠-ـھ١٤١٣دكتوراة ،كلیة الفقھ،جامعة الكوفة ،

رّدة هللا ب6666ن رّدة ب6666ن ض6666یف هللا الطلحّي،اطروح6666ة دكتوراة،المملك6666ة العربی6666ة  :دالل6666ة الس6666یاق •
 .ـھ١٤١٨السعودیة،كلیة اللغة العربیة ،جامعة أم القرى ،

رن6666ا ط6666ھ رؤوف،رس6666الة :الدالل6666ة المركزی6666ة والدالل6666ة الھامش6666یة ب6666ین اللغ6666ویین والبالغی6666ین •
 .م٢٠٠٢-ـھ١٤٢٢ماجستیر،جامعة بغداد ،كلیة التربیة ،

سائد محمود حسن صوافطة،اطروحة دكتوراة،كلیة ):دراسة صرفّیة داللیة(صیغة منتھى الجموع •
 .م٢٠١٠فلسطین،جامعة النجاح الوطنیة في نابلس ، ،الدراسات العلیا

 رس66الة الك66ردي، ج66واد فرح66ان عل66ي: )وص66فیة دراس66ة( البالغ66ة نھ66ج ف66ي )∆( عل66ي اإلم66ام لغ66ة •
  .م٢٠٠١، القادسیة التربیة ،جامعة ،كلیة ماجستیر
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Abstract: 
The research tackled the utterances of just and unjust in the discourses of 

Nahjul Balagha lexically and semantically, and how the Imam (p.b.u.h.) 

employed theses utterances in the context of his speech and gave it a 

suggestive and psychological indication that expresses the just of the Imam 

during his reign and how he refused all types of unjust. The use of these 

expressions by the Imam explains his ability to employ the language and 

being aware of its potentials through creating new relations among these 

expressions and all the neighboring terms depending on the use of the 

rhetoric styles like simile, borrowing, pun and metonymy as well as 

figurative language like alliteration, rhyme, antithesis and collation. He also 

used other semantic tools like changing the position of the words and 

definition and in definition tools producing the linguistic phenomenon like 

metonymy, synonymy and collation. The unique ability of the Imam to use 

the eloquent term and the rhetoric structure suitable for the situation and the 

feelings and the psychological state of the recipient and the blending of the 

spirit of the Imam and the spirit, regulations and concepts of the Quran and 

Islam. The Imam is truly the reformer, teacher and mentor of all what is good 

for humans. 

The study is divided into four chapters preceded by a preface and an 

introduction, followed by a conclusion and a lexicon. The preface is 

dedicated for discussing the concept of the utterance indication of meaning 

for the Arab scholars particularly Ibn Jinny and how it developed to reach De 

Saussure and Chomsky, their concept is that the indication of meaning is 

arbitrary that occurs when the mind chooses the suitable utterance (linguistic 



B 

indication) from the linguistic verbal repertoire stored in the mind of the 

recipient. It also tackled the indication of the terms “just, unjust” 

linguistically and terminologically, and how it evolved from meaning “load” 

of an animal to “equality”. Also, the term “unjust” which was used to indicate 

“night darkness” and also the evil time, then it changed to indicate take things 

in an unsuitable way. The first chapter is related to the indication of the 

“just”, it is divided into three topics in which I tackled the present participle, 

past participle, infinitive, pluralism and the verbal form. The Imam employed 

these terms to refer to Al-Mighty Allah’s just and his Prophet and Imams. 

The second chapter discussed the terms indicating justice other than this term 

like the name of “Allah”, “decency” and others. These terms indicated taking 

achieving the right deeds, spreading justice among the Muslims in rights and 

duties and revealing the rights of the Ruler and vice versa. 

As for the third chapter, it is dedicated for the terms indicating unjust like 

“nominal and verbal forms and exaggeration, the expressions indicated the 

unjust of the rulers and kings, hunger, disorder and lost rights. 

While the fourth chapter discussed the terms indicating unjust that are 

derived from words other than “unjust”. It came in three topics and included 

terms indicating disagreement, tyranny and making mistakes. 

In the conclusion I listed the results which were reached through the research 

concerning the ways in which the Imam employed the terms of unjust and 

just in his discourses as well as its indicative and suggestive use.  
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