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الَباُب األوَّل

االقِتباُس ِف َنهِج اَلبالَغِة

ل: أنواعه . الَفصُل األ وَّ

الَفصُل ألَثاِني: وِظيَفته .

الَفصُل ألَثاِلث : َخصاِئُصه .
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الَفصُل األوَّل
      

أنواُع االقِتَباِس ِف  َنهِج الَبالَغِة

ل: امَلبحُث األوَّ
أنواُع االقِتَباس ِمـــــــــــــــَن الُقرآِن الَكرِيم.

امَلبحُث الثاِني:
ِريف. َبِوي الشَّ أنواُع االقِتَباس ِمَن أحَلِديث النَّ
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َمدَخل

الساحة  يف  البارزة  الفنية  الظواهر  من  معناه  أو  القرآين  الّنص  استدعاء  ظاهرة  ُتعد 
النظر  )1)،  وبِغّض  النهجية،  التي ُتؤدي إىل َتدعيم اخلطاب النهجي، وتكثيف داللته 
يات واختالفها تبقى هذه األنواع ُمنضويًة حتت َمرشوعيٍة ُمتعارٍف عليها)2)،   عن امُلسمَّ
حول  َتَتمحور  التي  االقتباسية  األنواع  هذه  إزاء  نفَسه  جيد  النهج  لنصوص  وامُلتلقي 
)استحضار( ُمفردٍة،  أو تركيٍب،  أو آيٍة،  أو بعٍض منها، أو أكثر،  أو استحضاِر ملعانيها،  

أو َمبانِيها. 

إنَّ للبناء الفنِّي القرآين أَثره يف َكشف َمعانيه،  وَتوضيح داللته، ، ملا له ِمن أَثر يف توجيه 
النص، والبناء القرآين أَقدر النصوص للقيام بذلك، وقد أقرَّ له فصحاء قريش ملا يقوم 
َنرى  أن  َعَجب  ال  لذلك  وصويت،   ُموسيقي  وَتالزم  املفردات  بني  تناسب  من  عليه 
أو  آياتِه،   أو  َتراكيبه،   أو  ُمفرداته،   من  بعضًا  َيقتبس  القرآن-  ابن  وهو   -  علّيًا

ُصوِره،  أو َمعانيه،  حّتى صار البناُء ألقرآين ِشكال أدائّيًا شائعًا يف عباراتـه .

سبيل  عىل  وحديثًا.ينظر  قدياًم  االدبية  النصوص  يف  الكريم  القرآن  أثر  تتقىص  عديدة  دراسات  ظهرت     (1(
املثال:أالقتباس من القرآن ألكريم،  أبو منصور ألثعالبي ت )429( هـ،  حتقيق  د. ابتسام مرهون ألصفار،  
ابتسام  د.  اهلجري،   األول  القرن  يف  العريب  األدب  يف  ألكريم  القرآن  .أثر  1975م  أحلرية،  دار  بغداد،  
مرهون ألصفار،  بغداد،  مطبعة ألريموك، 1974مآثر القرآن يف الشعر ألعريب أحلديث،  د. شلتاغ عبود 
رشاد،  دار املعرفة،  دمشق،  1987م.اقتباس شعراء صدر اإلسالم من القرآن ألكريم،  د.سامي مكي 

ألعاين،  جملة آداب أملستنرصية، ع)20-21(، 1991م.
الثامنة  )2) ينظر: النصوص األدبية بني الرسقة واالقتباس،  غانم حممود،  جملة آفاق،  ع )3(،  آذار،  السنة 

عرشة  بغداد،  ص: 13.
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ل  املبَحُث األوَّ

 أنواُع االقتباِس ِمن القرآِن الَكِريم 

ما  ِمنها  الَبالغة،   الكريم يف نصوص َنج  القرآن  ِمن  َطرائُق االقتباِس  َتنّوعت 
ٍة  كاَن اقتباسًا ملفَرَدٍة قرآنِيَّة ٍ،  أولَِتكيٍب ِمن ُمفَرَدَتني أو أكثر،  أو ما كاَن اقتباسًا آلَيٍة قرآنِيَّ

نها َكام َسيتَبنيَّ وفَق التَّقسيامِت،  والتفريعاِت اآلتية :  أو َبعٍض ِمِ

ال -   اقتباُس املفرداِت الُقرآنّية : أوَّ

أوَتراِكيبه،   بُصَوِره،   القرآين  األَثر  بوجود  بأنواعها  األدباء  نتاجات  َحفلت 
أوَمعانيه، ابتغاًء ملا حيمله من إفاضات داللية،  وفنّية،  هلا قدرة الَبث الداليل، والفنِّي .

ومل يكن النصُّ النهجي َبعيدًا من ذلك، إذ َدخل كثرٌي منه ِضمن دائرة)االقتباس(
القرآين َسواء أكان ذلك باقتباس املفردة، أم التكيب، فالنصُّ القرآين له حضوره، وجتىّل 
زة لنّص  بمظاهر عديدة، يأيت يف مقدمتها اقتباس املفردة القرآنية والتي تبدو إشارة ُمركَّ

غائب َقد َتكفي املفردة الستحضار فاعليته .

وللمفردِة أثُرها يف بنية النصِّ وقيمته الداللية ِمن ِجهة؛ويف َنفس املتلقي ِمن ِجهٍة 
منهم يف  كثرٌي  فتناوله  األمر،   القدامى هذا  العرب  والبالغيون  النقاُد  وأدرك  أخرى،  

باب)الَفصاحة()1) .

لتعّلق الفصاحة باملفردة،  والبالغة باجلملة عند كثري من البالغيني .ينظر مثال: رّس الفصاحة، ص:49،   (1(
املثل السائر، ج141/1-149.والبحث يف الفصاحة بحث يف األلفاظ،  ودخلت بعدئذ فيام عرف بقضية 
اللفظ، واملعنى، وهي من القضايا التي ُعني هبا النقاد العرب، ثم البالغيون منذ وقت مبكر يمتد إىل العرص 
البرصة، 1985 م، ص:50.ينظر: معجم  املعاين، قيص سامل علوان،  مطبعة جامعة  اجلاهيل.ينظر: علم 

املصطلحات البالغية، وتطورها،  مادة) فصح( .
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األديب،   العمل  يف  البنائي  واهليكل  للمعاين  الشكلية  الصياغة  أساس  وهي 
املفاهيم إىل  فاملعاين أفكاٌر جمّردة ُترجها املفرداُت إىل عامل الوجود، وَتنتشلها من عامل 
له  َيَترصف هبا مبدٌع  مَل  الدور ما  للقيام هبذا  املَصاديق، وليست كّل مفردة تصلح  عامل 
من القدرة واإلبداع حّظ كبري، وما مَل ُتوَضع بموجب تلك القدرة يف سياقها الصحيح، 
فتختلق ُصورًا أدبية حُتّقق اإلمتاع- ومن قبله اإلفهام- للمتلقي، من هنا أخذت العناية 
النقاد  صة)1)عند  امُلتَخصِّ املؤلفاُت  هلا  وُأفٍرَزت  تزداد،   – القرآنية  املفردة  السّيام   – هبا 
املحدثني، بعد أن كانت ُتبحث يف الكالم عن الفصاحة،  واإلعجاز، والسياق،  والَنظم 

عند القدماء .

َجعلها  الغربيني  النقاد  بعض  أنَّ  حّتى  احلديث،  الغريب  النقد  يف  أمهيتها  وهلا 
ناقٌد  آخر  الداليل عندهم، ويرى  للبحث  ُمنطلقًا  اللة)2)، وأصبحت  الدَّ لِِعلــِم  حمورًا 

ا أهم نواقل  املعنى)3).  – ستيفن- أنَّ

َدالالٍت  لوالدة  الدافع  هو  للمفردة  الناجح  والرصف  الصحيح  السياق  إنَّ 
وال  ُمتزلة،  معاٍن  إىل  وحُميلة  داّلة،   إشارات  َمنح  عىل  قادرة  وجيعلها  جديدة،  ومعاٍن 
َفضيلة للمفردات ما مَل حُيسن رصفها مع ما جياورها من مفردات، لذلك يرى الشيخ 
عبد القاهر اجلرجاين ت)471، 474(هـ، أنَّ الفضيلَة وخالفها يف مالزمة اللفظة ملعنى 
التي تليها)4)، إذ هناك دالالت ومعان مشتكة بني كثري من الناس، والسياق وحده هو 

)1) توّزعت هذه الدراسات بني تارخيية،  ولغوية،  وفنية،  ومن تلك الدراسات: 
    ● )مّجاليات املفردة القرآنية(، د.امحد يا سوف،  دار املكتبي،  ط2،  سورية،  1999م، 

    ● )بالغة الكلمة يف التعبري القرآين(، د.فاضل السامرائي،  دار الشؤون الثقافية،  بغداد،  2000م. 

    ● )من كنوز القرآن(، حممد السيد الداوودي،  دار املعارف،  مرص، 1391ه – 1973م.

    ● )يف ظالل القرآن(،  سيد قطب، دار الرشوق، ط35،  القاهرة، 1425هـ، 2005م

هذا ما يراه )غريو( .  ينظر: علم الداللة،  ترمجة انطوان أبو زيد، منشورات عويدات،  بريوت،   (2(
1986م،  ص: 70

القاهرة،  الشباب،  ط3،  د. كامل حممد بشري مكتبة  ترمجة  أوملان،   اللغة،  ستيفن  الكلمة يف  )3)  ينظر: دور 
1973م، ص:43 ينظر: علم الداللة، امحد متار عمر، مكتبة العروبة،  الكويت، 1982م، ص: 33. 

)4) ينظر: دالئل اإلعجاز،  حتقيق حممود شاكر،  مكتبة اخلانجي،  القاهرة،  1984م / ص:46.
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القادر عىل تشخيص َبعض الدالالت دون سواها . 

ر  اًل،  وحينئذ َيتَقطَّ وذهب)راسل(برأيه َبعيدًا، فهو يرى أن » االستعامل يأيت أوَّ
الداللية  الطاقة  َتفجري  عىل  بِقادر  ليس  أحيانًا–  اللفظي–  السياق  أنَّ  غري  املعنى«)1)، 
للنص، ما مَل يُكن َمشفوعًا بسياق احلال،  ليكشف الضوَء امُلسلَّط عليه،  ويبدو هذا َجلّيًا 
يف َفهم امُلراد لكثرٍي من اآليات من خالل معرفة أسباب النزول، التي ُتَعد ِمصداقًا من 
مصاديق سياق احلال)2)،  فاللغة ظاهرة اجتامعية ال ُيمكن فصلها عن املجتمع، والسياق 
ا استجابة رضورية حلاجة االتصال بني  االجتامعي، وهي نشاط اجتامعي من حيث إنَّ

الناس مجيعًا)3).

إنَّ سياق املقال،  وسياق احلال بِمثابة أضواٍء تتواشج يف كشف دالالت النص، 
للمفردات،   املرادة  املعاين  استنطاق  امُلعجمية يف  املعاين  ُيمكن االعتامد دومًا عىل  إذ ال 
والسياق قد ال َيِقف عند حدود كشف الدالالت وَرفِدها َبل يتعّداها إىل املقدرة عىل 
التأثري يف النفوس، بام هلا من إيقاٍع وَجرٍس ناجتني بفضل َرصف هذه املفردات َبعضها 

مع بعض بَِنَسٍق فّني .

ولكلِّ ُمبِدع لغته،  ومفرداته التي تكون ُمعَجَمه اخلاص به،  اعتامدًا عىل َحوزتِه 
القرآُن  ل  الثقافية وشكَّ املعريف،  وركيزته  لت َمزونه  تأثر هبا، ووعاها،  فشكَّ ملفردات 
الكريم بمفرداتِه،  وتراكيبِه،  ومعانيه أهمَّ َركائز اإلمام  التي استقى منها كثريًا من 

املفردات،  واملعاين . 

َمن  أو  ذلك،  أراد  َمن  مجيع  بِمقدور  يكن  مل  ومعانيها  القرآنية  املفردة  متثيل  إنَّ 

)1)  علم الداللة،  ص : 72 .
)2)  تّنبه الزركيش )ت794( هـ إىل أمهية السياق باعتباره اعظم القرائن الدالة عىل مراد املتكلم.ينظر:الربهان 
يف علوم القرآن،  حتقيق مصطفى عبد القادر، دار الفكر للطباعة والنرش،  بريوت،  2001م، ج36/1. 
البنائي(  ويعّد)التفسري  القرآنية،   النصوص  معًاين  استقراء  يف  السياق  يعتمد  جديد  تفسريي  منهج  وبرز 
مؤّسسة  الكريم،   للقرآن  البنائي  .ينظر:التفسري  اجلهود  هذه  ابرز  من  واحدا  البستاين  حممود   للدكتور 

األستانة الرضوية،  قم ،  1422  هـ . 
ينظر:املدخل اىل علم الداللة،  د. رمضان عبد التواب،  مكتبة اخلانجي،  القاهرة، 1980م،  ص:128 .   (3(



36

استخدام  وأحَسن  اللغة،  ِزمام  َملك  مِلَن  إاّل  ُمستعصية  عملية  ا  أنَّ وحفظه  القرآَن  َقرأ 
أدواهتا. 

لقد استعان اإلمامباملفردة القرآنية– وهو القادر عىل الترّصف هبا– لتوسيع 
دائرة الضوء الداليل فيام قاله أو كتبه، فهي حَتمل إضاءاٍت كاشفٍة للمتلقي، لذلك َعمد 
إىل ُمفردات بحسب حاجته إليها،  وكثريًا ما ازداَنت خطب اإلماموكتبه وحَكَمه 
ِمَن  يشٍء  َمع  القرآين،   االنتامء  إىل  أصِلها  يف  العائِدة  بمقارباهتا  أو  القرآنية،  باملفردات 
َيبتعد هبا  بِرّمته ال  البنية الرصفية، وهذا  الزيادة،  أوالنقصان، أوهبام معًا، أو التغيري يف 

كثريًا َعن انتامءاهتا القرآنية.

عفوّي،   استدعاٍء  خالل  من  ومقارباهتا  املفردات،  تلك  اإلمام  وأورد 
ٍة َيستشِعرها املتلقي يف ِظالٍل واِرَفٍة من  واستدعاء بِنائي  وظيفي،  فجاءت كإشاراٍت باثَّ

الدالالت،  واملعاين .

وقد  واألفعال،   األسامء،   َفِمنها  النَّهج،   نصوص  يف  القرآنية  املفردُة  وَتلّونت 
َتنّوع كلٌّ منهام، فمن األسامء َنجد اسَم الفاعل،  واسَم املفعول،  واسَم الزمان واملكان 

والِصفة،  ومن األفعال اقتبَس الفعَل املايض،  واملضارع،  واألمر .

من املفردات القرآنية املبارشة نجد عىل سبيل املثال: )َوليَجة،  ُمزَدَجر،  أَجاج،  
َضغث،  أمَشاج،  ناِشئة،  َنجوى،  هاٍر،  األَجداث،  ُموَزُعون،  َمثاَبة،  َلُغوب،  َنَصب،  

َقاِرَعة،  األَجل،  أطَباق،  ِذكر،  ِقسط،  ُمنَكر()1).

ومن املقاربات للمفردة القرآنية التي متركزت يف بعض املفردات نجد: )الَسَدنة،  
َيُبور،   األئّمة،   اإلَماَمة،   اكَنان،   َوبِق،   َمقُموع،   َراِكن،   الَضالَلة،   ناِكس،  األَجل،  

االستِغَفار،  َوالئِج،  االستكبار،  َمأُموم،  راِكس،  أغَلف()2).

)1)   ينظر: نج البالغة،  رشح حممد عبدة،  حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد،  مطبعة االستقامة،  مرص،  )د.ت(.
:خ)7(، ج8/1، خ)9(، ج53/1،  خ)31(، ج75/1، خ)49(، ج1/ 95،  خ)87(، ج1 197،  خ)87(،   (2(

ج1/ 179،  خ)101(، ج201/1، خ)106(، ج219/1، خ)121(، ج2/ 8،  ك)130(، ج25/2. 
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تلك التغيريات يف املقاربات القرآنية ال َتبتعد هبا َعن َمرجعيتِها القرآنية النطالقها 
ِمن َجذر قرآين َمعروف،  رسعان ما حَيظر أمام املتلقي .

بانتامئها  ُعِرَفت  ِشبه مجلة  أو  مُجلٍة  من  تركيبًا  لُتعطي  املفردات  بعُض  تتآلف  َقد 
َوَنجَوى  امُلضمِرين،  َضامئِر  ِمن   ِّ الرسِّ )عامِل  خطبه:  إحدى  يف   قوله يف  كام  القرآين 
اجُلُفوِن،   إياَمِض  الَيِقني، وَمساِرق  َعِزيامِت  وُعَقِد  ُنون،   الظُّ َرجِم  َوَخواِطِر  امُلَتخاِفتنِي، 
وما َضِمَنتُه اكَناُن الُقُلوِب، وَغياباُت الُغُيوِب،  وما أصَغت السِتاِقِه َمَصائخ األسامِع،  
،  ومشايِت اهَلواِم، وَرجِع احَلنني ِمن امُلوهِلاِت،  ومَهِس اإلقدام،  وُمنَفَسخ  رِّ وَمصائِف الذَّ
الثَّمَرِة ِمن َوالئِج ُغُلِف األكامم،  َوُمنَقَمِع الُوُحوِش ِمن ِغرَياِن اجِلبال،  وأودَيتِها وُمَتَبأ 
الَبُعوِض بنَي ُسوِق األشجاِر وأحِلَيتِها، وَمغَرز األوراِق مَن االفناِن، َوحَمطِّ األمشاِج من 
ُمتاكِمها،   حاب يف  السَّ قطر  َوُدُروِر  وُمَتالمِحِها،   الُغُيوِم  وناِشَئِة  َمساِرب األصالِب،  
ُكثباِن  يف  األرض  َنباِت  وَعوم  بُسيوهِلا،  األمطاُر  وَتعُفو  بذيوهلا  األعاصرُي  َتسِفي  وما 

ماِل...()1). الرِّ

يزخر النصُّ باملفردات القرآنية، أو امُلنَبثقة عنها،  وَتوّزعت فيه حتَّى َغدت من 
نسيجه وُسداه،  ومّثلت لبنات أساسية ملا تتمّتع به من قدرة عىل العطاء الداليل، و قّوة 

احَلّث الستحضار املعنى عند املتلقي، ولتفّردها ببعِض املعاين امُلكّثفة .

واملفردات)النَّجوى،  َرجم،  أكنان،  وَغياَبة،  اسِتاق،  َوالئِج،  ُغُلف،  األمَشاج،  
َناِشئة(هلا مرجعيات  قرآنية )2)،  مفردات متوافقة الداللة،  ألنا تشري إىل ما هو َخفي،  

وغري ظاهر،  استحرضها،  وَجعلها قادرًة عىل إثراء القيمة الفنّية للنص .

ينظر عىل سبيل املثال املصدر السابق: خج13/1، 18، 19، خ)146(، ج49/2، خ)31(، ج75/1،   (1(
السابق،  ينظر:املصدر   )3( ج96/2.  خ)191(،  ج35/2،   ،)139( خ  ج178/1،   خ)87(،    ،173

خ)87(، ج1/ 178- 180.
)2)   ينظر : سورة اإلرساء/47،  طه / 62،  األنبياء/ 3،  املجادلة / 7،  8،  9،  10،  11،  12،  13،  
الكهف/ 22،  57، اإلرساء/ 4،  األنعام/ 25،  يوسف/ 10،  15،  احلجر/ 18،  التوبة/ 16/ البقرة/ 

55،  اإلنسان/ 2،  املزمل/ 6.  



38

تلتها  ثم   ) الرسِّ إليه(:)عامل  وُمضاف  )ُمضاف  َسَبقها  مفردة  كلمة  )الَنجوى( 
سلسلة من املضافات: )َنجوى امُلتخافتنِي،  َرجم الظنون...( وأوحت هذه املضافات 
الرسِّ يف  َبل هو عامل  للرسِّ فقط،   ليس عاملًا  اهلل  بأنَّ  بيانا   أراد اإلمام التي  بالدّقة 
ضامئر املضمرين،  وَنجوى امُلتخاِفتني ... عىل ما يف هذه املواطن من دّقة وخصوصية،  
أي  من)ناجيته(:  )َنجوى(  لذلك:  امُلَمّهدة  امُلفردة  َنوع  هو  االدعاء  هذا  َعّزز  والذي 

ساورته)1)،  وهي من) امُلساورة()2).

وعلم اهلل ال يقف عند حّد، علم بكلِّ دقائق التساور،  والتخافت، وهو العامل 
بِرجم الظنون،  وَعقد عزيامت اليقني، التي َعقد القلَب عليها، وما َتستقه األبصار حني 
ُتومض)3)،  ويعلم بام)َضِمَنته أكناُن القلوب(،  و)أكنان( مفردة قرآنية،  مفردها)كن(
هو: )ما حُيَفظ فيه اليشء()4)،  أو)كنان(وهو: الغطاء)5)، أي أنَّ اهلل عامل بام هو حَمفوظ،  

وُمغطى،  وما مل َيّطلع عليه أحد . 

و العامل بـ)َغيَابات الُغيوب(، و)َغيابات(هي مجع)غيابة(،  أي قعر البئر، وُمنهبط 
يف األرض)6).

الذي يتأمل هذه السلسلة من املضافات، جيد نفسه إزاء تراكيب انتظمت يف)ُشبه 
مجل( قصرية حمبوكة البناء، وُمنسجمة مع السياق، أفلتت املفردات ِمن قيدها القامويس 

د فيه باملعاين اجلديدة، واملتكونة بفعل هذه السياقات اجلديدة. إىل َفضاء َرحب َتتزوَّ

معاٍن  هلا  اللغة  يف  والوليجة  قرآنية،   مفردة  وهي  َوليجة  الَوالئج:مجع 

الراغب األصفهاين)ت425( هـ،  حتقيق صفوان عدنان داو ودي،  دار  القرآن،  ألفاظ   ينظر: مفردات   (1(
القلم،  ط3 ،  دمشق، 1983م،  ص: 792.

ينظر: لسان العرب / مادة) نجا(،   (2(
الساقية،  إبراهيم، دار  الفضل  أبو  أبى احلديد ت)656( هـ،  حتقيق حممد  ابن  البالغة،  ينظر: رشح نج   (3(

بريوت،  2001م، ج20/7 .
لسان العرب، مادة )كن(،  وينظر: مفردات ألفاظ القرآن،  ص : 726- 727.  (4(
)5)  ينظر: لسان العرب،  مادة ) كن (، وينظر: مفردات ألفاظ القرآن،  ص: 727. 

)6)  ينظر: لسان العرب،  مادة )ُغلف(، وينظر: مفردات ألفاظ القرآن،  ص: 617.  
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ته،  والدخول()1)وهي  عديدة:)البطانة من املرشكني،  بطانة الرجل ودخالؤه،  وخاصَّ
الدخول يف َمضيق)2).

و)ُغُلف(:مجع أغلف،  وقلب أغلف: بني الغلفة، كأنَّه غيش بغالف فهو ال َيعي 
شيئًا)3).

هاتان اللفظتان سامهتا يف إكامل الصورة البيانية امُلراد هبا بيان عظيم معرفة اهلل، 
فالتزاحم اللفظي للمفردات القرآنية مل يأِت َعَبثًا، أو َفرضًا بَِقدِر ما هو استدعاء َسِلس 
مفردات تسعى  أنا  النص،  قراءة  أمتمنا  إذا  اإلدراك  هنا  ويزداد  بنائية،  لوظيفة  َعفوي 
لتشكيل بنية كلية تآلفت من صور جزئية متابطة، متتابعة، متقاربة، وهي يف أغلبها من 

. ) معموالت قوله:)عامل الرسِّ

ومن خالل النظم املتميز والتواشج اجلميل بني هذه املفردات القرآنية)4) تِتجىّل 
والدالالت  املعاين  من  َفيض  أخريًا يف  ليُصب  وَفرادة  متيزًا،  أكثر  بناء  الفنية يف  املقدرة 
َنّص ُمكتنز  أمام  آنئذ  املفردات معها لتكون  ناطقة متحركة تستحرضها تلك  يف صور 

الداللة . 

ومن قوله تعاىل: ﴿ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  
ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ      ﴾)5)،  اقتبس املفردة)الَوبِق( بتغري بسيط من اسِم املكان إىل اسم 
إىل  املتلقي  ِذهن  يف  لرجوعها  قرآنية  مفردة  كونا  من  خُيرجها  ال  هذا  أنَّ  غري  فة،  الصِّ
أصلها القرآين، فقاليف وصف النبي:وذّم الدنيا: )بَعثه حني ال َعَلٌم قائم،  وال 
ا داُر  نيا فأنَّ ُرُكم الدُّ َمَناٌر ساِطٌع،  وال َمنَهٌج واِضٌح،  أوِصيَكم ِعباَد اهلل بتقوى اهلل،  وأَحذِّ

ينظر: لسان العرب،  مادة )وَلج(،  وينظر: مفردات ألفاظ القرآن،  ص: 882.  (1(
ينظر: لسان العرب،  مادة ) ولج(، وينظر: مفردات ألفاظ القرآن،  ص: 882- 883.   (2(

ينظر: لسان العرب،  مادة )غلف(،  وينظر: مفردات القرآن،  ص : 612  (3(
)4)   قال تعاىل:﴿ۉ  ې  ې  ېې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ    ېئ  

ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ   حئ    مئ   ىئ     يئ  جب   ﴾ . األنعام/ 25. 
)5)  سورة الكهف/ 52.
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ّلُة َتنغيٍص،  ساِكُنها ظاِعن،  وقاِطُنها بائِنٌ ،  مَتِيد بأهِلها َمَيداِن السفينة،   ُشُخوٍص،  وحَمَ
ُبُطون  َعىل  النَّاِجي  وِمنُهُم  الوبق،   الَغِرُق  فمنهم  البحار،   ِح  جُلَ العواِصُف يف  َتقصُفها 
األمواج ِ،  حَتُفُزُه الِرياُح بأذياهِلا،  وحَتَمُلُه عىل أهواهِلا،  َفام َغِرَق ِمنها َفليَس بُمسَتدَرٍك،  

وما َنجا ِمنها فإىل َمهَلٍك...(()1).

َبعث اهلُل نبيَّه املصطفىحني َخلت األرُض ِمن َعَلٍم قائم، و َمناٍر ساِطع، ومها 
ياع ُقَبيل  استعارتان ترصحيتان أراد اإلمام ِعربهن أن ُيعرّب عن مقدار الظلمة والضَّ
املَبعث النبوي الرشيف، ثم ينتقل اإلمام بحديثه مع املتلقني بصورة مبارشة لُيوِصيهم 
ما دام  داُر شخوص،  املستقر بل هي  بداِر  ا ليست  فإنَّ الدنيا،  بتقوى اهلل، واحَلذر من 

ساكُنها ظاعن، وقاطُنها بائِن .

وجاء  التوكيد  يفيد  َمغزى  له  لغويًا  ترادفًا  ظاِعن(متثالن  واملفردتان)ساِكن، 
بليٍغ ُحذَفت فيه أداة  بالتشبيه للدنيا وعدم استقرارها بأهلها بميدان السفينة يف تشبيه 
وملّا  البحار(،  ح  جُلَ يف  العواصُف  بإضافة)تعصفها  جاء  املعنى  توكيد  ولزيادة  التشبيه، 
بطون  عىل  ناٍج  َوبِق(أو  بني)َغرق،  أعامهلم–  بحسب  فالناس-  كالسفينة  احلياة  كانت 
األمواج،  حتفزه الرياُح بأذياهِلا، وحتمله عىل أهواهلا، فالذي َغرق َلن ُيدركه أحٌد)فليس 
الشكل،   الدنيا هبذا  دامت  وما  اهلالك  مؤقتة، ألنَّ مصرَيه  فنجاته  بمستدرك(والناجي 

فينبغي االستعداد هلا،  واحلذر منها .

إنَّ تقديم هذه الصورة احلركية بأحداثها وأصواهتا،  وألوانا، إّنام أراد اإلمام هبا 
استحضار اخلوَف يف قلب املتلقي َوَحّثه عىل العمل واالستعداد لدار املقام، هي صورة 
بة ِمن صور ِعديدة، ُنسجت إحداها بالتشبيه، واألخرى باالستعارة املكنية، وكانت  ُمركَّ

املفردة القرآنية)َوبِق(حُمورًا هلذه الصورة املتحركة .

 واملفردة)َوبِق(بمعنى: إذا َتثبَّط فهلك، كام ذكرها)الراغب(يف مفرداته القرآنية)2)،  

)1) نج البالغة، خ)191(، ج196-195/2.
)2)   ينظر: لسان العرب،  مادة) وبق(،  وينظر: مفردات ألفاظ القرآن،  ص : 852.
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قال تعاىل: ) َأْو ُيوبِْقُهنَّ باَِم َكَسُبوا َوَيْعُف َعْن َكثرٍِي ()1)، ولعّل إيثار لفظ)وبق(عىل غريه 
التغري،  القدرة عىل تركيز الداللة يف فاعلية  من األلفاظ أنسب ملقتىض احلال، فهي هلا 
الداللة،   ُمكتنز  ُمكثٍَّف،  َرمٍز  بِمثابة  فأصبحت  املتلقي،  فاعلّية عند  أكثر  النص  وجعل 
والتعبري عن املعنى بأبلغ صورٍة بيانيٍة،  ال سّيام بعد أن صحبها فنا التشبيه واالستعارة،  
مع فن بديعي باملفردات ) شخوص،  تنغيص(،  )ظاعن،  بائن( فشّكل َسجعا مجيال 

بجوار فنِّ الطباق املتحقق باملفردات: )غاِرق، ناِجي(،  )َغرق،  ّنجا(.

املفعول،   الفاعل واسم  اإلمام،  من صفة، واسم  اقتبس  ِمّا  نصيٌب  وللوصف 
الصفات  من  مبارش،   غري  أم  مبارشًا  استحضارًا  أكان  َسواء  والزمان،  املكان  واسمي 

جاءت املفردة)بورا(التي أخذها من قوله تعاىل: ﴿ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  
ے﴾)2)،  ھ   ھ   ھ    ھ   ہ   ہ   ہ       ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ  
ُلون َبِعيدًا،  وَيبُنون َمِشيدًا،  يف إحدى خطبه الوعظية ألصحابه: )) أما رأيتم الذين ُيَؤمِّ
أمواهُلُم  وصارت  ُبورًا،  عوا  مَجَ وما  ُقُبورًا،  بيوهُتم  أصبَحت  كيف  َكثريًا،  وجَيَمعون 
ئٍة َيسَتعتُِبون (()3). للوارثنَي، وأزواُجُهم لقوٍم آَخرين، ال يِف َحَسَنٍة َيِزيدون، وال ِمن َسيِّ

يبنون  كانوا  إذ  قبلهم،   كانوا  بَمن  لسامعيه  وتذكريًا  كالمهِعظة  يف  إنَّ 
عوه،  فأضحت  مَجَ بنوه،  وفارقوا ما  ُبغتة،  فتكوا ما  املوُت  وجيمعون،  حّتى جاءُهم 
لت أمواهُلم ُبورًا،  والَبوار: َفرط الَكساد)4)،  وُبورًا:أي َهلكى)5)،   قصوُرهم قبورًا،  وحتوَّ

)1) الشورى / 34. 
الفرقان / 18.ينظر: منهاج الرباعة يف رشح نج البالغة، املريزا حبيب اهلل اخلوئي، املكتبة اإلسالمية، ط،    (2(
ُسوُل َوامْلُْؤِمُنوَن إىَِل َأْهِليِهْم َأَبدًا  طهران، 1405هـ، ج295/8.وقال تعاىل : ﴿ َبْل َظَنْنُتْم َأْن َلْن َيْنَقِلَب الرَّ

ْوِء َوُكْنُتْم َقْومًا ُبوراً ﴾. الفتح / 12. َوُزيَِّن َذلَِك يِف ُقُلوبُِكْم َوَظَنْنُتْم َظنَّ السَّ
نج البالغة،  خ) 128(،  ج2/ 21.  (3(

)4) ينظر: مفردات ألفاظ القرآن،  ص: 152.
سعيد  احلسني  أبو  الدين  قطب  البالغة،  نج  يف  الرباعة  منهاج  بور(.ينظر:   ( مادة  العرب،   لسان  ينظر:   (5(
الرباعة،  منهاج  ج295/8.ينظر:  1406هـ،  قم،  العامة،  املرعيش  اهلل  آية  مكتبة  الراوندي،  اهلل  هبة  بن 

للراوندي، ج53/2. 
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بور)1)،  وَقوم  بور،   فيقال:رجل  واجلمع،   الواحد  به  ُيوَصف  َمصدر  هو  بل  وِقيل 
وُبورًا:)خالَِية،  هالِكًا،  َكسادًا()2) .

ولربام انتخب اإلمامهذه املفردة دون سواها ليصف هبا ما تركوه من أموال 
آنذاك،  الثروة والِغنى  ل َمصدر  التي كانت تشكِّ وحيوان:من خيل وإبل وغنم، وهي 
سّيام  ال  وبنائه،  النص،  من  جزءًا  وأصبحت  املفردة،  هذه  اقتباس  ِدّقة  ندرك  هنا  من 
بعد أن َمّهد هلا بجمل مسجوعة َتشّد السامَع،  وُتبهره، من خالل املفردات: ) َبعيدًا،  
َمِشيدًا،  َكثرِيًا،  ُقبورًا،  ُبورًا ( ثم اتبعها بلون آخر من الَسجع حَتّقق باأللفاظ )وارثنِي، 
(، وملَّا  ُبورًا  املفردتني)ُقُبورًا،   الناقص يف  (،  وباجلناس  َيسَتعتِبُون  َيزيِدون،   آخِرين،  
ومآل  بنوه،  ما  حال  لُيَبنيِّ  مجعوا  عاّم  باحلديث  أردفه  البناء  عن  اإلمامحديثه  م  قدَّ
ما مجعوه، فام بنوه، إّنام بُنوه قربًا هُلم، وما مجعوه إنام أصبح كسادًا وتالِفًا،  ولو ُعدنا إىل 
قوله تعاىل: »وكنتم قومًا بورًا« سنجد أن اقتباس هذه املفردة كان يف َمبناها ويف َمعناها 
م َقد ذهبوا أمواتًا، وتركوا ما مجعوه َخلف ظهورهم  الذي دّل عليه السياق، باعتبار أنَّ
ن اإلماممن معرفة املتلقي هلذه الداللة هو الذي دعاه  كسادًا تالفًا،  ال شكَّ أنَّ َتيقُّ

إىل اختيار هذه املفردة،  دون سواها،  ولهكالم آخر يف مثل هذا املعنى)3) .

ُمّتِعظ،   واِعٍظ  ِمصباِح  ِشعَلِة  من  الناس؛استصبُِحوا  ا  قوله:))أيُّ وكذلك 
وال  َجهالتِكم،  إىل  َترِكنوا  ال  اهلل  عباد  الَكَدر،  من  َقت  ُروِّ قد  َعنٍي  َصفِو  من  وامتاُحوا 
عىل  دى  الرَّ ينُقُل  هاٍر،  ُجُرٍف  بشفى  نازل  املنزل  هبذا  الّنازَل  فإنَّ  أهوائُِكم  إىل  َتنقادوا 
ب  َظهِره من َموِضٍع إىل َموِضع، لرأي حُيِدُثُه بعد رأي ُيريد أن ُيلِصق ما ال َيلَتِصق، وُيَقِرِّ
ُأبِرَم  ما ال َيتقاَرب، فاهلل اهلل أن تشكو إىل َمن ُيشكِي َشجَوُكم، وال َينُقُض برأيه ما َقد 

َلُكم(()4).

)1)  ينظر:املصدر السابق،  ص: 152.
)2)  ينظر:لسان العرب،  مادة )بور( .

وال  أتاُهم  َمن  يعرفون  ال  ِمرياثًا،  وأمواهُلم  أجداثًا،   َمساكُنهم  قوله:))وأصبحت  خطبه  إحدى  يف  جاء   (3(
حيِمُلون َمن َبكاُهم، وال جَييبون َمن َدعاُهم ((. ينظر:نج البالغة، خ)225(ج252/2 .

نج البالغة، خ)101(ج201/1 .  (4(
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يبدأ النصُّ باستعارة ترصحيية يف دعوته أصحابه إىل أن يرِسجوا مصابيحهم من 
للمفردة)تبرّصوا( استعارة  إنا  قوله:)استصبحوا(،  يف  ُمّتعظ،  واعٍظ،  ِمصباح  شعلة 
إىل  ِمصباح(إشارة  شعلِة  قوله:)ِمن  يف  وكذلك  االهتداء،  من  ن  التمكُّ بجامع 
وصاياه ومواعظه هلم التي تشبه املصباح ليتمكنوا من الرؤية الواضحة للحياة، وهكذا 
ا استعارات ترصحيية  يف)امتاحوا(أي:)تزّودوا( ِمن ينبوع معرفته الصايف من كلِّ َكَدر، إنَّ
وُمتَِّعظًا  للناس،  واعظًا  كونه  إىل  ُمتَِّعظ(إشارة  )واعٍظ  وبإضافته  ُمَتجاِورة،  تصويرية 
أيضًا)النَّ َمن مل َيتَّعظ يف نفسه فبعيد أن يتَّعظ به غريه، وذلك ألن القبول ال حيصل منه، 
بِاْلرِبِّ  النَّاَس  َأَتْأُمُروَن  تعاىل:)  قوله  داخاًل يف حيز  عنه،  ويكون  نافرة  تكون  واألنفس 
َوَتْنَسْوَن َأْنُفَسُكْم()1)، وُهم حينذاك يأخذون)من عني صافية(،  وقوله)امتاحوا(و)عني 
صافية(استعارتان ترصحييتان جليتان، لذلك جيب عليهم أال َيركنوا إىل جهالتهم،  وأاّل 
وسيكون  هاٍر(،   ُجُرٍف  عىل)شفا  يكون  إّنام  ذلك  يعمل  والذي  أهوائهم،  إىل  ينقادوا 
إنَّه  نرِصة،  وال  له  سبيل  فال  َضالل  يف  كالّساعي  أو  ظهره،   عىل  دى  الرَّ حيمل  كالذي 

ي يف النهاية إىل صورة مرّكبة كلية . تلوين ُصَوري ُمتكاتِف ُيؤدِّ

َس  َأسَّ َأَفَمْن  تعاىل: )  قوله  إىل  بذاكرتنا  يعود  هاٍر(،  ُجُرٍف  )بشفا   :وقوله
اَر بِِه يِف  َس ُبْنَياَنُه َعىَل َشَفا ُجُرٍف َهاٍر َفاْنَ ِ َوِرْضَواٍن َخرْيٌ َأْم َمْن َأسَّ ُبْنَياَنُه َعىَل َتْقَوى ِمَن اهللَّ

امِلنِي ()2)، والشفا:اجلرف)3)،  ومنه ﴿چ  چ   ڇ   ُ ال َيِْدي اْلَقْوَم الظَّ َم_ َواهللَّ َناِر َجَهنَّ
ڇ  ڇ   ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ  ڑڑ   چ  
چ   ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ  

ڑڑ   ﴾)4).

امُلعادلة الظاهرة هي أنَّ الذي يعتمد اجلهالة،  واهلوى سيعاين، ويكابِد من مِحٍل 
ثقيل يف حياته، ويتّحمل ِوزَره بعد َماتِه، بسبب نزوله بشفا ُجُرٍف هاٍر .

)1)  ينظر :رشح ابن أيب احلديد، ج137/2 .
)2)  سورة التوبة/109 . ينظر:منهاج الرباعة، للخوئي، ج248/7.   

)3)  ينظر :لسان العرب، مادة ) شف( .
)4)  سورة آل عمران/103 .
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 :ومن املفردات التي وردت بصيغة اسم الفاعل نجد املفردة )ناِكسًا( يف قوله
واألقالُم  هاِدئة،  واحلال  ُيسمع،   عاء  والدُّ َتنفع،   والّتوبة  ُيرَفع،  والعمل  فاعملوا   ((

جاِرية، وبادروا باألعامل ُعمرًا ناِكسًا، أو َمرضًا حابِسًا، أو َموتًا خالِسًا (()1) .

اخلطبة يف َمقام الوعظ واإلرشاد، والتذكري باملوت، والدعوة إىل العمل والتوبة،  
وُعمرًا  األعامل،   ُمبادرة  ينبغي  الوقت  من  وُفسحة  عافية،   هناك  دامت  ما  والدعاء،  
ْلِق َأَفال  ْسُه يِف اخْلَ ْرُه ُنَنكِّ ناكسًاً، و)ناكسًاً(مفردة قرآنية تعود بنا إىل قوله تعاىل:) َوَمْن ُنَعمِّ
َيْعِقُلوَن ()2)،  أوردها األصفهاين يف مفرداته وهي عنده من)النكس(:وهو قلب اليشء 

عىل  رأسه)3)،  والنَّكس يف املَرض أن يعوَده بعد إفاَقتِه)4).

وننّكسه يف اخللق:نقلبه إىل عكس ما كان قبله، أي: ُنعيده َضعيف اجلسم والعقل 
كام كان أّول مّرة، وتعوذ الرسولمن أن ُيردَّ إىل أرذِل العمر)5) .

وُعمرًا ناكسًاً:أي عمرًا َمنكوسًا، وهو جماز مرسل عالقته الفاعلية، واملراد منه 
استنفد  الذي  هو  اإلنسان  أن  عىل  للداللية  الفاعلية  بصيغة  جاء  أنه  ويبدو  املفعولية، 

عمره،  فهو الفاعل وهذا واقع احلال .

أو مرضًا حابسًاً، أي:مانِعًا،  وقعت االستعارة الترصحيية يف )حابسًا(،  واجلامع 
بني املستعار منه)حابسًا( و)مانعًا(هو َعدم القدرة عىل الفعل بإرادة وُيرس،  وقد تكون 
الكائن–  وهذا  حمذوفًا،   برشيًا  كائنًا  وأصبح  املرض،   فيها  م  جسَّ مكنية،   استعارة 
القادر عىل )احلبس( واملنع،  كذلك املوت  بقاء إحدى خصائصه هو  مع  املحذوف– 
مكنية،   أو  ترصحييه  تكون  أن  تقبل  استعارة  وهذه  خالس،  فهو  خلسة،   يأيت  الذي 

)1)  نج البالغة، خ)225(، ج2/ 250  .
يبس/68 .  (2(

)3) )نكس( يف لسان العرب هلا معان عديدة : )قلب اليشء عىل رأسه، طأطأة اليشء من ذّل، الرجل الضعيف،  
العود يف املرض( . ينظر :لسان العرب، مادة)نكس( .

)4)  ينظر :مفردات ألفاظ القرآن،  ص:824 .
)5)   ينظر :من كنوز القرآن،  ص:46 .
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جّسمت املوت من خالل القول )خالسًا(،  واملفردة )خالسًا(حتمل من الداللة ما يوحي 
بالقدرة عىل املبادرة،  واخَلتل،  واملباغتة .

إن هاتني االستعارتني أضافتا حركة واضحة، نكاد نحس هبا ونراها مع يشء من 
التساوق املوسيقي املتحقق باجلمل القصرية املسجوعة بأسجاع متنوعة باملفردات)يرفع، 

تنفع، يسمع(، )هادئة،  جارية(، )ناكسًا، حابسًا، خالسًا( .

ٹ  ٹ  ٹ       ﴿ٹ   تعاىل:  قوله  اإلماممن  اقتبسه  الفاعل)راكس(،  اسم 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  
جرى  ما  فيه  يقّص  األمصار  أهل  إىل  له  كتاب  اإلماميف  فأورده   ،(1(﴾ چ    چ  
ستنا وإّياُهم، َوَوَضعت مالبها فينا وِفيهم،  بينه، وبني أصحاب صّفني، فقال:))فلام رَضَّ
أجابوا عند ذلك إىل الَّذي دعوناُهم إليه فأجبناهم إىل ما َدَعوا، وسارعنا إىل ما َطلبوا، 
َحّتى استباَنت عليهم احلّجُة، وانقطعت منُهم املعِذرُة، َفِمن َتمَّ عىل ذلك ِمنُهم فهو الذي 
َقلبِه، وصاَرت  الَّذي راَن اهلل عىل  الّراكس  اهَلَلكة، ومن لجَّ ومتادى فهو  اهلُل من  أنَقَذه 
وِء عىل َرأِسه(()2)،  إن وحدة األصل بني)راكس( و)أركسهم(تسمح بمقولة  دائرُة السَّ
االقتباس القرآين، وال بدَّ من تتّبع املعنى للوصول إىل املفردة ملعرفة أثِرها يف النص،  لقد 
حى فبعد  وردت يف مواِضع قرآنية أخــــر)3)،  وسنجدها كانت بَمَحلِّ الِقطب من الرَّ
ة احلق، رفضوا، فجنحت احلرب، ووقدت  ني إىل جادَّ أن دعا اإلمامأصحاب ِصفِّ
ثم َعّضت بأرضاسها،  بعد أن وصلت هبم احلرب إىل  كناية عن اشتدادها–  نريانا– 
هذا املقدار من الرّضر استجابوا لدعوته،  فسارعناهم إىل ما طلبوا(،  لقد استبانت 
احلّجة وانقطعت املقدرة،  فمن تّم له ذلك) فهو الذي أنقذه اهلُل من اهَلَلكة(،  وَمن لّج، 
ومتادى فهو)الراكس(:َمركوس، وهو جماز مرسل عالقته الفاعلية، وقد يكون وروده 

سورة النساء/88 .  (1(
)2) نج البالغة،  ك )58(ج125/3 – 127 .

ېئ   ېئ   ۈئۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ       ۇئ   وئ   وئ  ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې    ﴿ تعاىل:  قال   (3(
ېئ  ىئ  ىئ        ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ   حئمئ  ىئ  يئ  جب  حب  

خب  مب﴾  النساء/91 .
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بالفعل،  باختيارهم، وإرادهتم، ومل يكونوا  القائمون  الفاعل للداللة عىل أنم  بصيغة 
مرغمني

ېئ   ېئ  ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئۆئ   ۇئ   ۇئ    وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   ﴿ائ    
ىئ ﴾)1)، فهم ظاملون، غري مظلومني، راكسون، غري مركوسني.

َفركس،   يقال:أرَكسته  أخره،   إىل  لِه  أوَّ َورّد  رأسه،  عىل  اليشء  قلب  والّركس: 
هم إىل كفرهم)2)، هي  وارتَكس يف أمره،  قال تعاىل: ﴿  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ﴾ :أي ردَّ

عند)ابن عباس( بمعنى:)َحبَسهم()3).

مفردة  ا  إنَّ وهي)ران(  أخرى،  ِصفٍة  بإضافة  للمفردة  الداليل  املعنى  وازداد 
ين قلوهَبم،  قرآنية)4)، جاءت كناية َعن َعمى القلوب واليأس من هداها، بعد أن َعال الرَّ
أي:صار ذلك كصدأ عىل جالء قلوهبم، فَعِمي عليهم معرفة اخلري من الرش)5)، هم فوق 
وِء عىل رؤوِسِهم،  وهذه  ركوسهم يف الباطل َمَسح اهلُل عىل قلوهبم،  فدارت دائرة السَّ
أن  بعد  للتخصيص   اإلمام استحرضه  قرآين  تركيب  يف  لت  تشكَّ قرآنية  مفردات 

قّدم)دائرة السوء(عىل)اجلار واملجرور()6).

واملفردة)راكس( ُتوحي هبول الصدمة، وعظيم اخلطر، فَغدت رمزًا دااّل، استطاع 

)1)  سورة النحل/118.
ينظر: مفردات ألفاظ القرآن، ص :364 . ينظر: تفسري الثعالبي، عبد الرمحن بن حممد الثعالبي ت)875)  (2(
هـ، حتقيق د. عبد الفتاح أبو سلمة وزمالؤه، دار إحياء التاث العريب، بريوت، 1418هـ، ج275/2.
ينظر: تفسري فتح القدير، حممد بن عيل بن حممد الشوكاين ت)1250(هـ، عامل الكتب، بريوت، )د.ت(، 

ج495/1.  
املعارف، ط3  دار  الرمحن،  عبد  د.عائشة  األزرق،  ابن  الكريم ومسائل  القرآن  البياين يف  اإلعجاز  ينظر:   (3(

مرص، 1984م،  ص:478.
)4) قال تعاىل: ﴿ڃچ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ         ڍ   ﴾ املطففني/14 .

ين:الَطبع والَدَنس،  ينظر:مادة )ران( . ينظر: مفردات ألفاظ القرآن،  ص:373،  ويف القاموس، الرَّ  (5(
قال تعاىل: ﴿ ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ    (6(

ہ   ہ  ہ  ھ    ھھ  ھ  ے   ﴾ . الفتح:6  
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اإلماُم من خالهلا توجيه النص، والسري به إىل املراد الداليل املقصود، وَجعل منها شحنة 
داللية عميقة تعود باملتلقي إىل املعاين املرتكزة يف ذهنه، والسياق الذي اقتنت به. 

وردت )راكس، ران(يف اآليتني باجلمع؛ )أركسهم، كسبوا(، ) قلوهبم( يف حني 
أوردها اإلمام للمفرد، وربام يف ذلك إشارة واضحة إىل معاوية، باعتباره قائد مجع 

صفني، والذي كان سَببًا يف احلرب 

َغضَّ  ِرجاٌل  قوله:))وَبِقي  املفردة)مقموع(  اقتبس  املفعول  اسم  من 
وخائٍف   ، نادٍّ رشيٍد  بني  فُهم  املحرش،  خوُف  ُدموَعهم  وأراَق  املَرِجع،   ِذكُر  أبصاَرُهم 
َمقموٍع، وساِكٍت َمكُعوم، وداٍع ُمِلص، وَثكالن ُموَجع، قد أمَخلتُهم التقّيُة وشمَلتُهم 
وا، وُقِهُروا  م َقِرحٌة قد َوَعُظوا حتَّى َملُّ ُة، فُهم يف َبحٍر ُأجاج، أفواُهُهم ضاِمرة، وقلوهُبُ الِذلَّ
– وبني  ة  بالقوَّ َقّلوا(()1)، وهم بني رَشيد، وخائِف، وساِكت-  وا وُقتُِلوا حتَّى  َذلُّ حتَّى 
داٍع،  وُملٍص، بدرجات ُتوافق قدراهتم، وعزائمهم، فاخلائف منهم)َمقموع(، وهذه 
﴾)2)،  وِجيء باملفردة)َمقموع( مفردة قرآنية كام يف قوله تعاىل: ﴿ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    

لوصِف هؤالء، و)مقموع(من)َمقَمع(وهو ما ُيرضب بِه، وُيذّلل،  لذلك يقال: َقَمعَته 
ليل)4)، واملقهور)5) يف النص النهجي،  فانقمع،  أي كففته فكف)3)، وجاءت بمعنى الذَّ

وهو قريب من معناها القرآين. 

وحتمل املفردة)مقموع( داللة عىل مقدار ما القاه هؤالء بسبب نرِصهتم للحق 
منهم  نجد  ذلك  مع  منه  الرغم  عىل  لذلك  اضطر  فهو)مكعوم(،   منهم  الساكن  حتى 
من بقي داعيًا،  ملصًا،  وآخرين ثكلوا، والثكل يقال للمرأة حني تفقد ولدها،  وكأن 

نج البالغة، خ) 31 (،  ج1/ 74- 75.  (1(
)2)   احلج/21 .

)3) ينظر:مفردات ألفاظ القرآن،  ص:684 .
)4)  ينظر:  أعالم نج البالغة،  عيل نارص خرسو،  مؤسسة الطباعة والنرش،  وزارة الثقافة واالرشاد،  طهران،  

ج65/1.
)5)  ينظر: يف ظالل نج البالغة،  حممد جواد مغنية،  دار العلم للماليني،  بريوت، 1972م، ج216/1.
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هؤالء قد فقدوا أعّز ما َيملكون فشبههم اإلمام يف حزنم باملرأة الثكىل، فقهروا 
وذّلوا، حتى أصبحوا يف بحٍر من الضيم،  والقهر،  أفواههم ضامرة،  وقلوهبم قرحة،  
وهذا انزياحات حتمل دالالت شّتى جيء هبا لبيان سوء حاهلم،  وما حّل هبم،  ومع 
وا(،  وُقِهروا حتَّى ذّلوا،  فكثر القتُل فيهم حتَّى  وا،  بل َوَعظوا حتَّى)َملُّ هذا كله مل يكفُّ

قّل عدُدُهم .

َقّلوا( َذّلوا،  األلفاظ:)َمّلوا،  خالل  من  لغوية  انسيابية  نجد  املعنى  كثافة  ومع 
املتلقي،  الصور يف ذهن  تستتبع هذه  التي  التصورات  أمام كل  النص مفتوحًا  جعلت 
ّما جعل املفردة)َمقموع(ُمنسجمة يف سياق النص هو وجود املفردات)َمكعوم، ُملص،  

ُموجع( .

مشتق  هو  ما  أو  قرآنية  ألفعال  مفردات  علينا  تطّل  أسامء  من  تقّدم  ما  بجانب 
منها؛بسبب اللواحق،  والنواقص التي حّلت يف تلك األفعال، وأصبح من العسري جدًا 
أن نفصل بني هذه األفعال وما تعلق هبا نتيجة لتغيري أزمنتها، والضامئر التي اتصلت 

هبا، إاّل أن األصل يف هذه األفعال يبقى حاِمال إشارة تعود به إىل أصله القرآين .

ومن هذه األفعال عىل سبيل املثال:) َسَجد،  اصَطفى،  َفلق،  برأ، َخَشع، َهدى،  
أ،  ُتؤَفكون،  جَيرَمّنُكم،  َترِكنوا، َقَنط،  َيتُوب،  َيمَحق،  ُيولِج، ،  أصليهم،   ابتىل،  َيؤده،  َبوَّ
َذرأ،  َنَكص،  َيسوموَنكم،  َيستِفزّنكم، ،  يبسلون،  ُيوِجس،  َيعمهون،  ابتدع،  َصَدع،،  

أحَلف،  أجئَتُهم،  تأّول ()1)  .

منها قوله البن عباسعند خروجه لقتال الناكثني يف البرصة، ملا دخل 
عليه )ابن عباس(، وهو خيصف نعله، فقال له:)ما قيمُة هذه النعل؟(، فقال ابن 
أو  ًا،  أقيم حقَّ أن  إاّل  إمَرتِكم  إيلَّ من  قيمَة هلا، فقال: ))واهلل هلَي أحّب  عباس:ال 

ج6/1،   ،1( خ  ج140/2،   ،) خ)80   ،22 ج2/  خ)129(،  ج5/1،  خ،  مثال  البالغة،  ينظر:نج   (1(
خج31/1،  خ، ج18/1، خ)24(، ج60/1، خ، )151(، ج60/2، خ، ج18/1 .
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، وليس أحٌد من  الناس فقال:إنَّ اهلل بعث حُممدًا  باطاًل،  ثم خرج فخَطب  أدفع 
َتُهم، وَبّلَغُهم َمنجاهَتم،   لَّ ِعي ُنُبّوًة،  فساق الناَس حتَّى َبّوأهم حَمَ الَعرِب َيقرأ ِكتابًا،  وال َيدَّ

م واطَمأّنت َصَفاهُتم (()1) . فاستقامت قناهُتُ

إذ وقع االقتباس يف الفعل )بّوأ( من القرآن الكريم،  والذي ورد يف آيات ِعديدة،  
أه  ـِــــديدة)2)،  و)َبوًا(: باء إىل اليشء،  َيبوء َبوء: رجع)3)،  وأباءُه منزال وبوَّ وبصيغ ع

إّياه وبّوأه له،  وبّوأه فيه،  بمعنى َهّيأه له،  وأنَزَله وَمّكن لُه ِفيه)4).

و)َبّوأ( من )باء(،  وهي بمعنى مساواة األجزاء يف املكان،  خالف )النبو(،  الذي 
هو منافاة األجزاء....،  وَبّوأت له مكانًا : َسوّيته)5).

تصوير  هذا  َبّوأهم(ويف  حَتى  الناَس  )فساق  منزلتها  األمة  فالرسولَبّوأ 
بعد  تشتّتهم، وأمنهم  بعد  استعاري، وفيه داللة عليانههاديًا لألمة،  حني مجعهم 
تنكشف  املفردة  وبفضل هذه  منزلتهم(،  )بّوأهم  َمأمنهم، حينئذ  خوفهم،  وأوصلهم 
للمتلقي حمورية النص، وداللته املركزة واملعنى العام، وهو بيان عظيم فضل عىل الَعرب 

حني أرسل إليهم من أخَرَجهم من حاٍل إىل حاٍل. 

ة والغلبة،  وهذا  وبعد أن َتبّوؤوا منزلتهم،  استقامت قناهتم،  واملراد بالقناة: القوَّ
جماز مرسل،  عالقته السببية،  فالقناة – الرمح – سبب للقوة،  والشّدة،  ومعنى إسناد 

)1) املصدر السابق، خ)32(، ج1/ 77 .
)2)   قال تعاىل:﴿گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ﴾ يونس/93 .

      ﴿ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ    ﴾  يونس/87 . 
       ﴿پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ      ڀ  ٺ   ﴾ األعراف/74 .

       ﴿ېئ  ېئ  ىئ  ىئ      ىئ  ی  ی  یی   ﴾ آل عمران/121 .
ېئ  ۈئ   ۈئ    ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ    وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ     ائ   ى   ى   ې   ﴿ې       

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی    یی    ﴾ احلرش/9 .
ينظر:لسان العرب، مادة )بوأ( .  (3(

ينظر:املصدر نفسه،   (4(
)5)   ينظر:مفردات ألفاظ القرآن، ص: 158 .
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االستقامة إليها،  انتظام قهرهم،  ودولتهم)1)،  ويرى ابن أيب احلديد إن استقامة قناهتم 
واستقرار  البال،  اطمئنان  إىل  إشارة  ا  أنَّ أو  اإلسالم«)2)،   قبل  معوّجة  كانت  أن  »بعد 

حاهلم)3).

وجتري عملية االقتباس يف أكثر من مفردة واحدة،  مثلام نجد يف اقتباس املفردات: 
فيها أصحابه،  بعد نكوصهم،   ذّم  )أجئتم، نكصتم(يف إحدى خطب اإلمامالتي 
ابتالئي  ِمن فعل،  وعىل  أمر،  وَقّدر  ِمن  َقِض  ما  وتراخيهم يف احلرب))أمَحد اهلل عىل 
بِكم أيَّتها الِفرقة التَّي إذا أَمرت مل ُتِطع،  وإذا َدعوُت مل جُتِب،  وان ُأمِهلُتم ُخضتم، وإن 
ُحوِربُتم ُخرُتم،  وإن اجتَمَع الناُس عىل إماٍم َطَعنُتم، وإن ُأِجئُتم إىل مشاّقٍة َنَكصُتم، ال 
أبا لغرِيُكم ما تنتظرون بَنرِصكم، واجلهاد عىل َحّقكم، املوَت أو الذّل لكم، فواهلل لئِن 

َقنَّ بيني وبينكم، وأنا لكم قاٍل، وبُِكم غرُي َكثرِي(()4) . جاء َيومي– َولَيأتَِينَّي–  َلُيَفرِّ

ى   ې     ې   ې       ې   ﴿ۉ   تعاىل:  قوله  يف  املفردات  هذه  جاءت 
ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ﴾)5)، ويف قوله تعاىل:﴿ۉ  ې  ې      ې  

ڃ   ڃ   ڃ    ڄ   ڄ   وئ    وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى    ى   ې    
ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   
ڳ   ڳ   گڳ   گ   گ      گ    ک   ک   ک   ک     ڑ   ڑ   ژ     ژ   ڈ   ڈ  

ڳ﴾)6).

فال  يأمرهم  كان  فهو   ، اإلمام  ابتىل  الذين  هؤالء  بيان  معرض  يف  النص 

ينظر:أساليب البيان يف القرآن،  سيد جعفر احلسني، مؤسسة الطباعة والنرش،  ط2، قم 1413 هـ،  ق،    (1(
ص:394 .

رشح ابن أبى احلديد، ج2/ 148.  (2(
)3)  ينظر: نفحات الوالية، مكارم الشريازي،  مطبعة سليامن زادة،  قم، 6241هـ، ج191/2.

)4) نج البالغة، خ)571(، ج121/2– 221 .
)5)  مريم/32 .

)6)  األنفال/48 .
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ُيطيعون،  ويدعوهم فال جييبون،  مثلام كان يناديم فال جُييبون،  وُيناجيهم فال يأمتنون،  
ي العميق من خالل هذه  وإذا تركهم خاضوا يف الباطل،  فشّبه الباطَل يف البحر اللجِّ
االستعارة املكنية،  والداّل عىل مثل هذا التشبيه هو القرينة،  واخلّصيصة )خيوضون(،  
وإذا ُحوِرُبوا )خاروا( : أي ضعفوا،  وانكرسوا)1)، أو صاحوا كام خيور الثور)2)،  ويعود 

بنا هذا النص إىل قوله تعاىل:﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   ﴾)3).

إذا كان هذا هو معناها يف نص اإلمام، فهي داخلة يف باب املجاز املرسل 
عالقته )املسببية(، ألنه ذكر)املسّبب(، وأراد)السبب(وهو اخلوف واإلمامجاء 
هبذه االستعارة، وهذا املجاز املرسل لتفعيل املضمون الداليل لكالمه،  وبفعل 
باحلياة، ألنا مفردات  النّص يشّع  القرآنية اصبح  املفردات  املقصود هلذه  االنتخاب 
اجتمع  إذا  أنم  وصفهم،  اإلماميف  يمض  ثم  وموحية،  ومعرّبة،  ناطقة، 
بيعته  له حني  وقع  ملا  إشارة  اجلامعة، ويف هذا  فيه، وخالفوا  إمام طعنوا  الناس عىل 
واملشاّقة:احلرب،  نكصتم(،   مشاّقة  إىل  أجئتم  نكصوا)وان  احلرب  وإن)أجلئوا(إىل 
)السبب(،   وأراد  ذكر)املسبب(،   ألنه أيضًا،  املسببية  عالقته  مرسل  جماز  وهذا 
وهو احلرب التي من مسبباهتا املشقة،  فاحلرب مشاقة،  واملرء يضطر إليها كرهًا ال 

.(4(﴾ پپ    ٻ     ٻ    ٻ   ٻ   ٱ   اختيارًا لقوله تعاىل: ﴿ 

والنكوص هو اإلحجام من اليشء)5)،  والرجوع قهقرى)6)،  وجاءت يف مواضع 

)1) ينظر: أعالم نج البالغة،  ج168/1.
ينظر: رشح ابن أيب احلديد، ج55/1 .   وينظر: منهاج الرب اعة،  للراوندي،  ج175/2.  (2(

سورة طه/88 . وينظر: منهاج الرباعة،  للراوندي،  ج175/2.  (3(
البقرة/612 .  (4(

ينظر: مفردات ألفاظ القرآن، ص:824 .  (5(
حبيب  امحد  حتقيق  ت)460(هـ،  الطويس  احلسن  بن  حممد  جعفر  أبو  القرآن،  تفسري  يف  التبيان  ينظر:   (6(
قصريالعاميل، مطبعة اإلعالم اإلسالمي، قم، 1409هـ، ج134/5ينظر: جممع البيان يف تفسري القرآن، 
األعلمي  واملحققني، مؤسسة  العلامء  من  الطربيس ت)560(هـ، حتقيق جلنة  احلسن  بن  الفضل  ابو عيل 
امحد  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  القرآن،  الحكام  اجلامع  ج478/4.ينظر:  1415هـ،  بريوت،  للمطبوعات، 

القرطبي ت)671(هـ، دار إحياء التاث العريب، بريوت، 1405هـ، ج26/8. 
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النهج)2)، وفيه  أنا وردت يف موضع آخر يف نصوص  عديدة مــن  كتاب اهلل)1)، كام 
إشارة وداللة إىل االرتداد .

من املعطى الداليل للمفردة )َنَكصتم( يفهم املتلقي أن هؤالء مل يكونوا متثاقلني 
هم اإلمامبقوله: )ال أبا  فقط،  بل كانوا حَيِجمون، وينقلبون عىل أعقاهِبم،  لذلك ذمَّ
 لكم(،  ومىض يسأل ُموبِّخًا:)ما تنتظرون بنرصكم ؟ واجلهاد عىل حقكم؟( وكأنه
أراد القول أن ال أحد غريكم ينرصكم، أو جياهد عن حقكم، ألّنكم أوىل الناس بذلك،  
فانتظمت هذه املفردات املقتبسة يف ِعقد داليل،  حاملة معها ظالهلا املعنوية،  كام وردت 
يف كتاب اهلل)3)، يف َنَسٍق لفظي مجيل ُمنسجم، خاصة مع مثل هذه النهايات السجعية يف 
املفردات:)ُخضُتم،  ُخرُتم،  َطعنُتم،  َنكصُتم( وما سبقها من مفردات أخرى )أمِهلُتم،  

ُحوِربُتم،  أِجئُتم( فاكتمل وقعها يف ذهن املتلقي وسمعه .

ومن األفعال املضارع مثال نجد األفعال : ) جيِرَمّنكم،  َتركنوا،  ُيوِرُثها،  أصليُهم،  
َيسومّنكم،  َتعُتوا،  يؤده،  يستفزنَّكم،  َيمحق،  َتركنوا،  ُيالِمس،  َتعمهون،  يوَزعون(.

َشقاِقي،  وال  الناس ال جيرمّنُكم  ا  ))أيُّ  :  ) ) جيرمنكم  الفعل  مقتبسًا   اإلمام قال 

)1)  قال تعاىل:﴿ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک    ک  ک  ک  گ   گ     گ  گڳ  
ڳ  ڳ  ڳ   ﴾األنفال/48 . وقوله تعاىل: ﴿ ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  ېئ    ېئ   ېئ    ﴾ .  املؤمنون:66  
)2)  ينظر:نج البالغة، خ)63(، ج111/1، ك)32(، ج64/3، ك)36(، ج67/3-68، ك)50(، ج89/3.

تعاىل: ﴿ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ    ڭ  ڭ   قوله  القرآين يف  بمعناها  )خرتم( جاءت   (3(
ڭۇ  ۇ    ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ   ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ﴾ ألعراف/841،  للداللة 
عىل عدم النفع، سوى هذا الضجيج الصادر عن جسد من غري روح، وقد ارتبطت يف السياق القرآين  بالفتنة 
كام يف بعض التفاسري، وهذاما أراده اإلمام .ينظر:تفسري جممع البيان،  للطربيس، ج360/4. وينظر: 
تفسري اجلامع الحكام القرآن،  للقرطبي، ج285/7.ينظر:تفسري القرآن الكريم، أبو الفداء اسامعيل بن 
كثري ت)774(هـ، دار املعرفة، بريوت، )د.ت(، ج159/3. )أجئتم( جاءت أيضًا بمعناها القرآين كام يف 
ْخَلِة َقاَلْت َيا َلْيَتنِي ِمتُّ َقْبَل َهَذا َوُكْنُت َنْسيًا َمْنِسّيا ( مريم/23،   قوله تعاىل: ) َفَأَجاَءَها امْلََخاُض إىَِل ِجْذِع النَّ
التاجع كام يف  النخلة )نكصتم( تدل عىل  املخاض مريمإىل جذع  داللة عىل االضطرار، كام اضطر 

قوله تعاىل:﴿ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک    ک  ک  ک  گ   گ     گ  گڳ  ڳ  ڳ  

.ڳ   ﴾ أألنفال/48،  للداللة عىل التاجع والتخاذل،  وهذا ما أراده اإلمام
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يستهِوَيّنُكم ِعصياين وال تتاموا باألبصار عند ما تسمعونه منِّي،  فوالذي َفَلق احلبَّة وَبرأ 
غ،  وال َجِهَل السامُع،  ولكنِّي  النَّسمَة،  إنَّ الذي ُأنبُِئُكم به عن النبي ، ما كَذب امُلبلِّ
أنظُر إىل ِضّليٍل َقد َنَعَق بالشام،  وَفَحَص بِراياتِه َضواِحي ُكوفان،  فإذا َفَغَرت فاِغَرُته،  
ت الِفتَنُة أبناءها بأنياهبا،  وماَجت  واشَتّدت َشكيَمُته،  وَثُقَلت يف األرِض َوطأُتُه،  َعضَّ

احلرُب بأمواِجها(()1).

إنَّ قوله:)ال جَيِرَمّنُكم َشقاِقي(يعود بنا إىل األصل القرآين، يف قوله تعاىل:﴿ۓ  
ال  أو  حَيمَلنَُّكم()3)،  هو)ال  املعنى   ،(2(﴾ ۇۆ    ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ  
َيكِسَبّنُكم)4)، أو ال َيدِخلّنكم يف اجُلرم)5)،  )وجَيِرَمّنكم ( من اجَلرم، وأصل اجَلرم: قطع 
الثمرة من الشجرة،  واجَلراَمة: َرديء التَّمر املَُجروم،  وأجرم : صار ذا جرم نحو:أثمر 
القرآين، يكون  املعنى  اكتساب َمكروه)6)، وإذا استحرضنا  وألبن، واستعري ذلك لكلِّ 
احلديد( أيب  أّكده)ابن  ما  وهو  َتكذيبي،  عىل  ِخاليف  حَيِملّنكم  قولههو:ال  معنى 
ـّكم شقاقي عىل أن تكّذبوين« واملفعول  بقوله: »يف الكالم حمذوف وتقديره« ال جَيِرمنَّ

فضله، وحذفه كثري، نحو قوله تعاىل: ) واهلل يبسط الرزق ملن يشاء ويقدر()7) .

حيملهم  قد  كالمًا  عليهم  سيلقي  ألنه  النصيحة،  هذه  هلم  قّدم  اإلمامملا 
شقاقهم وخالفهم مع اإلمامإىل عدم تصديقه، فهم قد أخذ ينظر بعضهم إىل بعض 
َقساًم  هلم  أقَسم  لذلك  هلم،  كالمه  اإلماميف  اخرب  كام  بينهم  فيام  يتغامزون  وكأنم 

)1)  نج البالغة، خ)97(، ج195-194/1.
)2) املائدة/8 .

)3) ينظر:تفسريالكشاف، الزمرشي ت)538(هـ،  حتقيق خليل مأمون شيحا،  دار املعرفة، بريوت، 2002م،  
ص:281. ينظر:جممع البيان،  للطربيس، ج263/3. 

)4)  ينظر:جممع البيان،  للطربيس، ج267/3.ينظر:تفسري اجلاللني،  جالل الدين السيوطي ت)911(هـ، دار 
املعرفة،  بريوت، )د.ت(، ص: 135.

)5)  ينظر:جممع البيان،  للطربيس، ج291/3.   وينظر: اجلامع الحكام القرآن، القرطبي، ج110/6.
)6) ينظر:مفردات ألفاظ القرآن،  ص:192 . وينظر: لسان العرب، مادة )جرم(  .

)7)  رشح ابن أيب احلديد، ج81/7 .
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بالذي)فلق احلبَّة وَبرأ النَّسَمة(إن حديثه هذا أخذه عن الرسول، الذي ال ينطق عن 
اهلوى، إن هو إاّل َوحٌي ُيوحى .

إىل  لإلشارة  مبالغة  صيغة  وهي  عن)ِضّليل(–  اإلمامليحدثهم  يمض  ثم 
كثرة َضاللته، وإضاللِه – ظهر يف الشام، ومن خالل االستعارة قبح صورة هذا الِضّليل 
فيها)املشبه  حذف  التي  املكنية  االستعارة  سبيل  بالغراب)املحذوف(عىل  شبَّهه  حني 
الغراب،  واجلامع  لوازمه وهي)نعق(فالنعيق هو صوت  الغراب، وبقيت إحدى  به( 
يف  إاّل  يسكن  ال  فالغراب  واخلراب،  والدمار  ؤوم،  الشُّ بني)الغراب(و)الضّليل(هو 
البيوت اخلربة واملنازل املهجورة املوحشة، وقد يكون اجلامع بينهام هو)الُقبح املعنوي(

اعي بغَنِمه)1). ويرى)ابن أيب احلديد( أن)َنَعَق(هو صوت الرَّ

وهنا  معناها)2)،  وجيّدد  يصفها،  الذي  هو  فيه  ترد  الذي  واملقام  )ِضّليل(َنكرة، 
أراد اإلمام به)الذّم والتحقري(، وللداللة عىل أنه ليس ضّليال..... واحدًا، بل هو ِضلّيل 
وصيغة  املقصودة،  الفكرة  يف  داللّيًا  عمقًا  بذلك  فأعطى  ومكان،  زمان  كِل  يف  د  ُمتعدِّ
املبالغة هنا تدلُّ عىل مقدار ضاللته للناس، وحني ينرش راياته– سلطانه – عىل كوفان، 
الناس  الفتنُة هؤالء  فتعّض  الناس،  الشكيمُة، ويثقل ظلمه عىل  الفاغرة، وَتشتّد  َتفغر 

بأنياهبا، ومَتوُج احلرُب بأمواِجها، وتبدو من األّيام كلوحها، ومن الليايل كدوحها .

متنح  متحّركة،   صور  إزاء  نفسه  املتلقي  جيعل  مجيل،   استعاري  رصف  إنا 
مة  فيها)الفتنة( احلياة،  فتغدو قادرة عىل العطاء،  وقد ُشِفَعت هذه الصور البيانية املجسِّ
فاأللفاظ  املتحرك،   الصوري  املشهد  إكامل  يف  معها  وأسهمت  جاورهتا  بديعة  بفنون 
جناسًا  كونت  كدوحها(  )كلوحها،   واملفردات  طباّقيًا  فّنًا  شكلت  الليايل(  )األيام،  

ناقصا،  والفعل )جَيِرَمّنُكم( هو النواة التي دارت حوله تلك الفنون يف بنية النص.

)1) املصدر السابق، ج180/7 .
1950م،   مرص،  ط3،   والنرش،   للطبع  النهضة  دار  بدوي،  امحد  امحد  د.  القرآن،   بالغة  ينظر:من   (2(

ص:128.
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ثانيًا: اقتباس الرتاكيب القرآنية .

شبه  يف  ثالث  أو  مفردتني  من  َتتألف  التي  التاكيب  إىل  االقتباس  يتعّدى  وقد 
ونوع  املفردات،  عدد  عن  النظر  وبغض  بسيطة،  فعلية  أو  اسمية،  مجل  يف  أو  مجل، 
التكيب تظل إشارات قرآنية متعارف عليها بني الناس، تسهل اإلشارة إىل مرجعيتها 
القرآنية يف كثري من األحايني، وجيري استحضار تلك التاكيب لتوسيع داللة النص، 
وتعزيزه، ومن هذه التاكيب:)أّنى ُيؤَفكون،  الت حني مناص،  سبع سموات، زينة 
  ، ِّ ة،  عامِل الرسِّ الكواكب، الَعمل الصالح،  َفصُل اخِلطاب،  َغيابة اجُلّب،  ِمثقال كلِّ ذرَّ
يطان،  لِباس ِشعار اخَلوف،  َقراٍر َمِكني،  دائَِرة  املوِعَظة احَلِسنة،  ِظّل َمُدود،  َمداِحر الشَّ
كيَنة،  َدعا إىل  حم،  اسَتجَلب َخيله،  َتقطُعون أرحاَمكم،  جَتلَبَبوا السَّ وء، ِصَلة الرَّ السَّ
انبذ  الَغيظ،   َكظم  َخيَله،   وأجَلَب  َعليُكم،   جَيِلب  الَوِسيَلة،   آتِه  واملَوِعظة،   احِلكَمِة 

إليِهم،  َيبِسط َيَده ()1).

ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ      ے   تعاىل:﴿ے   قوله  ومن 
 (2(﴾ ۉ    ۅ  ۅ   ۋ   ۋ   ۈٴۇ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ    ۇ  
يف  جاء  ما  الصيغ  هذه  ومن  بنا،  مّر  كام  عديدة  عليهم(بصيغ  تركيب)اجلب  اقتبس 
ا الناس إنَّا َقد أصبحنا يف َدهٍر َعنوٍد، وَزَمٍن َكنُود ُيَعدُّ فيه امُلحِسن ُمِسيئًا،  قوله)) أيُّ
ف قاِرَعة حتَّى  وَيزداُد الظامُل فيِه ُعُتّوا، ال َننتِفع بام َعِلمنا، وال َنسأل َعامَّ َجِهلنا، وال َنَتخوَّ
حُتِّل بنا، فالناُس َعىل أربعِة أصناٍف ِمنُهم َمن ال يمنُعُهم الفساُد إاّل َمهانُة َنفِسه، وَكاللُة 
ِه، وامُلجِلب بَِخيِله، وِرجِله،  ه، وَنضيُض ِوفِره، ومنُهم امُلصِلت َبسيِفِه،  وامُلعِلن برَِشِّ حدِّ
قد ارَشَط نفَسه واوَبَق ِديَنه حلطاٍم َينَتِهُزُه، أو ِمقَنٍب َيقوُدُه، أو ِمنرَبٍ َيفَرُعه، وَلبِئَس املَتَجر 
أن َترى الّدنيا لَِنفِسَك َثَمنًا، َوِمّا لك ِعنَد اهللِ ِعَوضًا(()3)،  وأصل اجللب: َسوق اليشء،  

خ)8) خ)22(ج6/1،  ج/160خج12/1،  خ)186(  خ)104(ج208/1،  مثال  البالغة،  ينظر:نج   (1(
ج132/1، خ)87(ج178/1، خ)87(ج/178، خ)191(ج187/1.

)2) اإلرساء/46 . ينظر: منهاج الرباعة، للخوئي، ج50/4.
)3)  نج البالغة، خ)31(ج73/1 .
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وُيقال: َجلبت َجلبًا،  وأجلبت عليه: ِصحت عليه بقهر)1)، إنا يف مقام املجاز، وهبذا 
املعنى استحرضها اإلمام يف نّصه .

من الَكنود : الَبخيل)2)، و)َعنود،   وخطبته يف وصف هذا الدهر الَعنود : اجلائِر،  والزَّ
َكنود( لفظتان فيهام من الداللة ما فيهام لبيان الزمن الذي استشعره اإلمامبسبب 
الفتن بني الناس،  وعدَّ ابن أيب احلديد املفردة،  )شديد( مفردة قرآنية)3)،  فالدهر قيس 
عليهم حتى ُعّد امُلحِسن فيه ُمِسيئًا،  وازداد الظامل فيه ُعتّوًا،  فال ينتفع العامل آنئذ بعلمه 
الناس من قارعة حتَّى حتّل هبم، وهذا  فيه عاّم جيهل،  وال يتخّوف  وال يسأل اجلاهل 
ُيبالون بام سيحصل  أّنم ال  حِمَن وشدائِد،  حتى  ِمن  فيه  حيمل داللة عىل هول ما هم 
هلم لفداحة ما هم فيه، وقوله : )َدهٌر َعنود،  وزمن َكنود(يمنح املتلقي جمازًا عقليًا 
عالقته الزمانية،  أو لغويًا باعتبارمها استعارتني مكنيتني،  جُمسمتني للدهر،  والزمن،  

ومها ِمّا ال يدرك .

الظامل  ويزداد  ُمسيئًا،  املحسن  فيه  اإلمام:)ُيعّد  قول  يف  املتمعنة  النظرة  إن 
الثانية؛إذ  اجلملة  يف  ذلك  جير  مل  حني  يف  تقديم)فيه(عىل)املحسن(،  لنا  ُعتّوًا(تظهر  فيه 
مل يقل اإلمام:)ويزداد فيه الظامل ُعتّوًا(،  لعّل سبب ذلك يعود – يف اجلملة األوىل 
تقدم  لذلك  والزمن،   الدهر،  احلديث عن  إن  و هو  املتلقي،  املعنى عند  توكيد  إىل   –

الظرف)فيه(، ويف هذا نوع من تصيص الكالم بام تقّدم .

أما يف اجلملة الثانية)ويزداد فيه عتوًا(فإن العّلة يف التأخري هي عينها يف اجلملة 
فيهام  حلَّ  ما  بسبب  كان  إّنام  الشديد  والزمن  العنود،  الدهر  عن  احلديث  ألن  األوىل، 
م احلديث عن الظامل، باعتباره الفاعل  من ظلم، وما جّر ذلك من سفك للدماء، لذا قدَّ

)1)  ينظر : لسان العرب، مادة )جلب(، وينظر:مفردات ألفاظ القرآن،  ص:198 .
)2)  ينظر : رشح نج البالغة،  ابن أيب احلديد، ج140/2 .

رْيِ َلَشِديٌد ( أي:وانه لبخيل ألجل حب  بِّ اخْلَ ُه حِلُ )3) » قوله ]ع[ وزمن شديد:أي بخيل، ومنه قوله تعاىل: ) َوإِنَّ
اخلري: » املال»، هذا يف رواية:) وزمن شديد (، التي أوردها ابن أيب احلديد يف رشحه.رشح ابن أيب احلديد، 

ج139/2 – 140 .
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الرئيس يف احلدث،  فهو تقديم تصيص،  وتوكيد.

والناس يف هذا الدهر أربعة أصناف فمنهم من ال يمنعه الفساد إاّل َمهانة بنفسه 
وضعفًا بقوته– املشار إليه بكاللة احلد – وقّلة يف ماله– نقيض وفره - . 

ه،  وامُلجِلب بخيله وِرجله،   والصنف اآلخر هو املصلت بسيفه،  وامُلعِلن برشِّ
« قد اشتط  العزيز، ) واجلب عليهم بخيلك ورجلك()1)،  الكتاب  ألفاظ  وهذا من 
نفسه »: أي هّيأها للفساد يف األرض،  وأوبق دينه أي: أهلكه،  ِمن أجل حطام الدين، 
خيتلسه اختالسًا،  أو من أجل إمارة عىل بضعة رجال،  وقد أشار إليها اإلمامبقوله: 
»أو ِمقنٍب يقوده«،  واملِقنب: خيل ما بني الثالثني إىل األربعني،  أومن أجل ِمنرب يقرعه،  
أي: يعلوه)2)،  وهي كناية عن حبِّ السلطان،  وإذا كان األمر كذلك فلبئس التجارة 

التي تكون النفس ثمنها فام عند اهلل عوض ﴿ڃ  ڃ  ڃچ   چ  چ  چ  ڇڇ   ﴾)3).

نجدها   ،) َوَرِجِلَك  بَِخْيِلَك  َعَلْيِهْم  َوَأْجِلْب   ( تعاىل:  قوله  إىل  الرجوع  وحني 
خطابًا مع الشيطان، ويف نّص اإلمامنجدها إشارة إىل هذا الصنف يف الناس الذي 
الدنيا،  دينه من أجل حطام  أهلك  أن  بعد  للفساد يف األرض،  نفَسه  أعّد عّدته، وهّيأ 
للحال  اقتباس  ا  إنَّ القول  ُيمكن  لذا  تتقارب،  تكاد  إليه  املشار  أو  واملخاطب  فاملعنى 

واملقال معًا .

 »:إليه(قوله بصيغة)مضاف ومضاف  التي جاءت  القرآنية  التاكيب  ومن 
لباس اخلوف« التي اقتبسها من قوله تعاىل: ﴿ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      
 ،الرسول َمبعث  ﴾)4)فقالواصفًا  ڃ    ڃ   ڃ   ڃ   ڄ  
سل، وطول َهجَعٍة من األمم، وانتقاٍض من امُلرَبم، فجاءُهم  ني َفتةٍ مَن الرُّ ))أرسَلُه عىل ِحِ

ينظر:املصدر السابق،  ج140/2 . ينظر:منهاج الرباعة،  للخوئي، ج50/4.  (1(
)2)  ينظر:املصدر نفسه .

)3) النحل/96 .
)4) النحل/112 .
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بتصديق الَّذي بنَي يديه، والنور امُلقَتدى به، ذلك القرآُن فاسَتنِطقُوه ولن ينِطق، ولكن ُأخرِبُكم 
عنه، أال إنَّ فيه ِعلم ما يأيت، واحلديث عن املايض،  ودواَء دائُِكم،  وَنظِم ماَبيَنُكم (، ثم يقول: فعند 
ذلك ال يبقى بيت َمَدٍر، وال َوَبر إاّل وأدخله الظلمة ُترحًة،  وأوجلوا فيه نقمًة، فيومئٍذ ال يبقى لُكم 
يف السامء عاذٌر، وال يف األرض نارِص، أصفيُتم باألمر غري أهِله، وأوردمتوه غري مورِدهِ وسينتقم 
رب املِِقر، ولباس  اهلُل ِمّن َظلم: مأكاًل بِمأكل، وَمرشبًا بِمرَشب:ِمن َمطاِعم الَعلقم،  وَمشاِرب الصَّ
يف، وإّنام ُهم َمطايا اخلِطيئات، وزوامل اآلثام، فأقِسم ثمَّ أقِسم َلينُخَمنَّها  شعاِر اخَلوف وِدثاِر السَّ

ثمَّ ال َتذوقها وال تطعم بطعمها أبداً ماكرَّ اجلديدان(()1)  ُة ِمن بعدي كام ُتلِفُظ النخامة ُ أَميَّ

 يف قوله: » أرسله عىل حني فتة من الرسل« إشارة إىل قوله تعاىل:« َيا أَْهَل اْلِكَتاِب 
ُسِل .....« )2)، والفتة هي ما بني رسولني من رسل  ةٍ ِمَن الرُّ ُ َلُكْم َعىَل َفْتَ َقْد َجاَءُكْم َرُسوُلَنا ُيَبنيِّ

اهلل)3)، أو انقطاع الرسالة والوحي كام يرى الشيخ التستي)4) 

وقوله:)وطول َهجَعٍة من األمم( أي: َبعد نومه،  وَغفلة)5)،  واألمم ال َتنام 
إاّل من خالل االستعارات املكنية التي هَتب احلياة ملن ال حياة له،  فاألمة هنا كائن حي– 
– بقرينة)هجعة(،  وجيوز أن تكون ترصحيية،  استعريت فيها)هجعة( للمدة  حمذوف 
التي انقطعت فيها الرسل واألنبياء،  بجامع الغفلة،  وهكذا يف قوله: )وانتفاض 
 – هبا  العمل  ترك  – بسبب  الرشائع  استعارية النتقاض  بيانية  إشارة  املربم( وهي  من 

ته – وقد انتقض. والتي شبهها باحلبل – لقوَّ

وجميء   اهلل رسول  موت  بعد  الناس  سيصيب  ما  بيان  إىل  ذلك  بعد  ينتقل 
َوَبٍر( داللة  َمَدٍر أو  بني أمية،  إذ ستدخل األحزاُن كلَّ بيت، يف احلرض والبوادي)كلَّ 

)1)  نج البالغة، خ)153(، ج69/2 – 70 .
)2)  املائدة/19 .

)3)  ينظر: منهاج الرباعة،  للخوئي، ج260/6.   
)4)  ينظر:هبج الصباغة يف رشح نج البالغة،  الشيخ حممد تقي التستي،  دار امري كبري،  بريوت، 1978 ، 

ج272/2.
)5)  ينظر: منهاج الرباعة،  للراوندي، ج370/1.
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داللة  إن  نقمة،  بيت  كل  يف  وسيدخلون  املسلمني،  ديار  عموم  يف  الفساد  انتشار  عىل 
ملا  املسلمني  ديار  النقم عنوة يف  إدخال هذه  نقمة( داللة عىل  فيه  قوله: )وأوجلوا 
ُيصاِحب الولوج من إكراه،  وَحرش بالقوة، وحينئذ– باستفحال ظلمهم – لن يكون 
أللفاظ  االقتباُس  َوَوقع  ُملكهم،   زوال  إىل  إشارة  نارص،   وال  عاذر  هؤالء  للظلمة 
قريبة من هذه التاكيب يف مواضع أخرى يف نصوص النهج،  مثل)اسَتشِعروا اخَلشَية،  

كيَنة()1)،  ويف كال املوضعني نجد جتسياًم للخوف والسكينة . وجتلَبَبوا السَّ

  وهناك جتسيم آخر للتقوى التي جعلها لباسًا)2)، وهو مأخوذ من قوله تعاىل: 
﴿ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ   

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ﴾)3).

عام والرشاب مثلام ربطت  واألمر اجليل هو أّن اإلمامربط لباَس اخلوِف بالطَّ
اآلية الكريمة بينهام من خالل)فأذاقها( .

ثالثًا : اقتباُس اُلملِة القرآنية امُلباِش:

ُيمثل النص القرآين املبارش مرجعية فنية، فكرية، ثقافية عند اخلطيب، والشاعر، 
الناثر  ينطلق  الصلبة  أرضيته  ومن  اإلسالم،  صدر  عرص  يف  السّيام  سواء  َحّد  عىل 
من  حيمله  وبام  العالية،  القرآين  النص  بأدبية  نصه  ولريفد  ينبغي  عاّم  للتعبري  والشاعر 
دالالت ومجالية، وتأثري يف نفوس املتلقني، ليحقق هلم عنرصي اإلفهام واإلمتاع وُسمّي 
الذي  املبارش  احَلريف متيزًا له عن االقتباس غري  أو  النيص،  املبارش باالقتباس  االقتباس 

)1) ينظر:نج البالغة، خ)63(، ج110/1 . وجاء يف رشح البحراين: )) واستشعروا اخلشية، وجتلببوا السكينة، 
استشعروا اخلشية:اتذوه شعارا وهو ماييل اجلسد من الثياب، واجللباب:امللحفة، أي:اجعلوا اخلشية أّول 
لباس لكم، ثم أرد فوه بالسكينة، وهنا استعارتان تؤّكدان عىل رضورة التحيّل باخلشية، والسكينة(( .  رشح 

ابن ميثم البحراين، ح333/1 . وينظر:منهاج الرباعة، للخوئي، ج23/5. 
)2) ينظر:نج البالغة، خطبة)193(ج199-198/2   .

)3)   األعراف/26 .
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ُعِرف باالقتباس اإلشاري)1) أو الداليل، وُعِرف األولُّ بالظاهر متيزًا له عن الكامن، أو 
هو اقتباس الصياغة تفريقًا له عن اقتباس املعاين، وتارة ُيدعى بالتأثر الكيل مقابال للتأثر 

املعنوي،  وُيدعى باالقتباس اللفظي تفريقًا له عن املعنوي)2).

ياتِه وتنّوعت تلك  لقد شهد االقتباس تعددًا يعكس صعوبة االتفاق عىل ُمسمَّ
الباحث، وكلها  يقف عندها  التي  والرؤية  النظر،  لزاوية  َتَبعًا  الباحثني  املسميات عند 

تضعه يف نوعني ال ثالث هلام .

االقتباس  ظاهرَة  ومعانيِه  صوِرِه،   بناء  يف  النهجية  النصوص  من  كثري  اعتمد 
املبارش، ِمّا يؤكد أمهية استحضار النص القرآين، وأثره يف النص األديب العريب القديم .

وإذا كان)التناص( و )التضمني( يتصالن بالنص األديب عىل َوجه اخلصوص،  
فإن اتصال )االقتباس( بالنص القرآين له خصوصيته وفرادته،  ومَتظهرت تلك العالقة 

بُِصَور شّتى،  كان االقتباُس املبارش ِمن أجىل تلك الصور)3).  

نستجيل  لكي  املبارش  القرآين  النص  استضافت  التي  النصوص  عند  سنقف 
جوانبها،  وأمهيتها يف بناء تلك النصوص،  إذ كثريًا ما يتعاطى اإلمام يف نصوصه 
األخذ من النص القرآين املبارش،  فشّكلت مساحة كبرية يف بنية نصوصه توجب التوقف 

عندها .

اللون من االقتباس له خصوصيته،  ومتيزه بوصفه يمثل مركز االقتباس،   هذا 
فبالعود إىل تعاريف النقاد،  والبالغيني لفن االقتباس نجدها– يف كثري منها – تنطبق 

(وهو الذي ال يغرّي الشاعر أو الناثر يف لفظ النص املقتبس، و)االقتباس اإلشاري(هو  )1) )االقتباس النيصِّ
الذي يغرّي فيه الشاعر لفظ النص وتركيبه .ينظر: معجم آيات االقتباس،  ص: 12 .

ينظر:املصدر نفسه، ص:15 .  (2(
)3)  يرى صاحب كتاب )معجم آيات االقتباس( إن االقتباس النيص – املبارش – هو االقتباس احلقيقي. ينظر: 

املصدر نفسه،  ص:12. .
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عىل هذا النوع،  وان كان بعض منها يدخل يف باب االستشهاد)1)*.

بني  بحرفيتها  القرآنية  النصوص  النهجي،  وتوزعت  النص  به ساحة  ازدمحت 
ثنايا النصوص)2)،  لتؤدي وظائفها املبتغاة  .

ومن اآليات التي اقتبسها؛آية من سورة فصلت، وأخرى من سورة األنبياء يف 
َيّتِهمها،  ومل يكن فيها عىل  مِلَن مل  الدار  الدنيا وزخرفها: ))َفبِئَست  خطبة له حمّذرًا من 
َعنها،  واّتعُظوا  تاِركوها،  وظاِعنون  – بأنَّكم  – وأنُتم تعلمون  َوَجٍل منها،  فاعَلموا 
ُركبانًا،  وُانِزُلوا  ُيدَعون  مُحِلوا إىل قبوِرِهم فال   » قّوة  مّنا  قالوا: » َمن أشّد  بالذين  فيها 
أكفاٌن،   اب  التُّ أجناٌن،  وِمن  فيح  الصَّ ِمن  هَلُم  ِضيفانًا،  وُجِعل  ُيدَعوَن  األجداَث فال 
فاِت ِجرياٌن،  فهم ِجريٌة ال جُيِيُبون داعيًا،  وال يمَنعون َضياًم، وال ُيباُلون َمنَدبة؛  وِمَن الرُّ
إن ِجيُدوا مل َيفرحوا وان ُقِحُطوا مل َيقنُِطوا،  مجيٌع وُهم آحاد، وِجريٌة وُهم أبعاٌد،  ُمتدانون 
ماَتت  قد  وُجَهالُء  أضغاُنم،   َذهَبت  قد  ُحلامء  َيتقاَرُبون،  ال  وَقريُبون  يتزاَورون،   ال 
عِة  أحقاُدُهم،  ال خُيشى َفجَعُهم، وال ُيرجى َدفَعُهم،  اسَتبَدُلوا بظهر األرض َبطنًا،  وبالسَّ
ِضيقًا،  وباألهِل ُغرَبًة،  وبالنور ُظلمًة،  َفجاؤوها َكام فاَرُقوها،  ُحفاًة ُعراًة،  َقد َظَعنوا 

عنها بأعامهِلِم إىل احلياِة الدائِمِة(()3). 

يبدأ النصُّ بالذمِّ الرصيح)بئس(، للدنيا، )فبئست الدار مِلَن مل يّتهمها..(أي:مِلَن 

النقاد والبالغيون يف عملية االقتباس بقوهلم » عىل أن يكون منه »، وبذلك خيرج استجالب  )1) * اشتط 
النص القرآين يف دائرة االقتباس حني الترصيح بالقول: قال اهلل تعاىل،  أوماشابه ذلك كام يف كثري من خطب 

اإلمام، وكتبه، ومواعظه
)2)  ينظر مثال: سورة البقرة/34، نج البالغة،  خ ج15/1،  سورة ص/80 -81 خ ج16/1، األنعام/38، 
ج73/2،  خ)155(،  القصص/24،  ج216/1،  خ)107(،  الكهف/45،  ج51/1،  خ)17(، 
ك)3(،  احلج/11،  ج207/2،  خ)196(،  الشعراء/157،  ج136/2،  خ)187(،  البقرة/245، 
ج6/3، آل عمران/198، ك)23(، ج25/3، هود/83، ك)28(، ج39/3، النحل/90، ق)231(، 

ج204/3، األعراف/99، ق)277(، ج245/3، احلديد/23، ق)439(، ج258/3.  
)3)   نج البالغة، خ)170(، ج1/ 219-218 .
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اعتمد بصحتها، وإّنا مقصودة بالذات فَركن إليها)1)، ما دام اإلنسان ُمفارقا هلا، وقول 
الذين ركنوا إليها من قبل وقالوا:) َمن اشد ّمنا قوة ()2)،  يثبت ذلك، فهم قد مُحِلوا إىل 

قبورِهم، وتركوها، َمع ماهلم ِمن قّوة َمزعومة .

وقوهلم هذا الذي اقتبسه اإلمام بَنّصه القرآين جاء حلقة من حلقات الرسد 
 :وفقرة من فقراته،  نّص اآلية يتحدث بلسان هؤالء وهو متناسب مع قول اإلمام
بعد  سّيام  ال    لكالمه  استمرارًا  اآليُة  فأصبحت  قالوا(،  بالذين  فيها  )واّتعظوا 
قوله:)فاعلموا – وانتم تعلمون-(، فاجلملة االعتاضيـة جـاءت للتوكـيد)3)، وإن 
كـان ال حمـلَّ هلا من اإلعـراب)4)، إال أّنا ال تكون إال  ُمقّيدة)5)،  وبمجيء اآلية جزء من 

الرسد اخلربي تكون قد أضافت إضاءة داخلية ملا حتمله من معنى موجز مكتنز .

اآلية املقتبسة شّكلت ركيزة أساسية يف نص اإلمام، وأوردها كسؤال ليأيت 
نابضة  صورة  إىل  املتلقي  يوصل  نّصًا  فتبني  بينها  فيام  تتاصف  مجل  يف  عليه،  اجلواب 
باحلياة تكشف عن معان عديدة، منها نبذ الدار الدنيا،  واحَلّث عىل االستعداد لآلخرة، 
وإن الدنيا ليست دار قراٍر، ورسعان ما يأيت املوت، فتتبدل األحوال، وحينئذ ال ينفع 
مال وال بنون وإن الدنيا لو كانت من َحقِّ أَحٍد، لدامت ألولئك الذين ُهم أشّد قّوة، 

واحلياة الدائمة هي احلياة اآلخرة التي يرحل الناس إليها بعد موهتم، وتركهم هلا .

مع باليأس لُيِقيموا به أسواقهم،   ويف قولهيف املنافقني: ))...َيَتوّصلون إىل الطَّ
ون،  قد َهّونوا الطريَق،  وأضَلعوا  ُ وُينِفُقوا به اعالَقهم؛يقولون َفُيشبُِّهون،  َويِصُفون َفُيَومهِّ

)1)   ينظر:رشح نج البالغة، ابن ميثم البحراين، ج532/1 .
فصلت/15 .  (2(

 .التوكيد العرب جمرى  ابن جني ت )223(هـ، متحدثا عن اجلملة االعتاضية: » وهو جار عند  )3)  قال 
اخلصائص،   حتقيق:حممد عيل النجار، مطبعة دار الكتب املرصية، القاهرة، 1952ج335/1.

)4) ينظر:الصاحبي يف فقه اللغة وسنن العربية يف كالمها، ابن فارس ت)395( هـ،  حتقيق: مصطفى الشويمي،  
مؤسسة بدران للطباعة،  بريوت، 1964م، ص: 247 .

)5)   أكد ابن جني أن االعتاض دال عىل فصاحة املتكلم،  وقوة نفسه. ينظر:اخلصائص، ج341/1 .
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يطاِن  ة النريان، أولئك حزب الشيطان،  أال إنَّ ِحزَب الشَّ املَضيَق؛فهم مُلّة الشيطان،  ومُحّ
ُهُم اخلارِسون(()1)، اقتبس آية من سورة املجادلة: ﴿ېئ  ىئ  ىئ     ىئ  ی      

یی  ی  جئ  حئمئ  ىئ  يئ     جب  حب  خب  مب    ﴾)2) .

باليأس  مع  الطَّ إىل  اإلمامأنم)يتوّصلون  ذكرها  التي  املنافقني  صفات  من 
أي:سلعهم  أعالقهم(،  به  و)ينفقوا  سلعتهم)3)،  أي:لتنفق  أسواقهم(،  به  ليقيموا 
الثمينة)4)، ومها استعارتان ترصحييتان واضحتا الداللة، وهم )يقولون فيشبهون(، أي: 

يوقعون الشبه يف القلوب)5).

ون الناَس،  ُ ون(أي: يصفون اهلل – بالتشبيه – َفُيَومهِّ ُ وقوله:)وَيِصُفون َفُيَومهِّ
لذلك فقد هّونوا الطريق، طريق الضاللة، و)أضلعوا املضيق(أي:مالوه وجعلوه َضِلعًا، 
املَسلك الضيِّق معوجًا بكالمهم، وتلبيسهم، فإذا اسلكوه إنسانًا  ُمعَوجًا، أي :جعلوا 
من  اإلمامأنسب  جيد  مل  الصفات،  هذه  بمثل  وصفهم  بعد  العوجاجه)6)،  اعوّج 
وَن (، إنم ليسوا  ارِسُ ْيَطاِن ُهُم اخْلَ ْيَطاِن َأال إِنَّ ِحْزَب الشَّ قوله تعاىل:) ُأوَلئَِك ِحْزُب الشَّ
حزبًا للشيطان فقط، بل هم خارسون،  ال سّيام بعد أن وصفهم بلّمة الشيطان،  أي: 
ة النريان(، واحُلّمة: الُسّم)8)، واجتامع السّم، )امُلدَرك بالتَّذوق(،  مجاعته)7)،  وبأنم )مُحَّ

والنريان)امُلدَركة باللَّمس( ُيوصل إىل)َتراسل احلواس(،  وَتداخلها .

نج البالغة، ، خ)189(، ج192/2 .  (1(
املجادلة/19 .  (2(

رشح ابن أيب احلديد، ج133/10 .  (3(
أعالق،  مجع )علق(،  وهو السلعة الثمينة،  ينظر:املصدر نفسه .  (4(

)5)   ينظر:املكان نفسه .
)6)  ينظر:املكان نفسه .

)7)  ينظر:رشح نج البالغة، ابن ميثم البحراين، ج69/2 .
الرباعة،  منهاج  حّرها.ينظر:  معظم  بمعنى:  النريان  وحّم  ج285/2.  للراوندي،  الرباعة،  منهاج  )8)ينظر: 
البالغة،  نج  ظالل  يف  ينظر:  مغنية.  الشيخ  يرى  كام  العقرب،  إبرة  هي:   أو  ج171/2.  للخوئي، 

ج174/3.
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وهي  استعارة،   أنا  البحراين  ويرى  النريان(كناية)1)،  ة  احلديد)مُحّ أيب  ابن  وَعدَّ 
ليست واحدة من هذين الفنني، فبمجرد النظر إىل قوله،  ندرك أن أصل الكالم:)هم 
َكُلّمة الشيطان،  وَكُحّمة النريان(  فيكون من السهل أن نقول إنه تشبيه بليغ، لوجود 

املشبه واملشبه به، فال تكون حينئذ استعارة.

ويف خطبة لهيصف فيها أهل القبور قال:)).... وكيف يكون بيَنُهم َتزاُوٌر، 
وَقد َطَحَنُهم بَِكلَكِلِه البىَِل، وأكلتُهم اجَلنادل والثَّرى؟وكأن َقد رِصُتم إىل ما صاروا إليه،  
وارهَتَنُكم ذلك املضَطَجع، وَضّمكم ذلك امُلستوَدع، فكيف بكم لو تناهت بكم األموُر 

وُبعثرت القبوُر؟ » هنالك تبلو كّل نفس ما أسلفت«(()2).

ھھ   ھ   ہ   ہ     ہ   ﴿ہ   تعاىل:  قوله  يف  انظر  ثم    ،قوله يف  انظر 
استقى  أنه  كيف  يتبني  ۇ﴾،   ۇ     ڭ   ڭ   ڭ   ۓڭ   ۓ     ے   ے    ھ  
 فتجلت مقدرته واملقال،   احلال،   ملقام  مناسبًا  والذي جاء  اهلل،   كالمه من كالم 
يف استثامر هذه اآلية،  وإمكانية االنتقال هبا إىل تساؤالت خرجت إىل غرض جمازي، 
وهو)االستبعاد(،  فال حَيّس املتلقي بوعورة ذلك االنتقال من كالمه إىل اآلية املباركة، 

للوصول به إىل الَوعِظ غري املبارش

اسَنَد)الطحَن،  حني  أخر،  جمازٍي  بالغيٍّ  فنٍّ  بصحبة  االستفهامات  وأوَرد 
حن والبىَِل ليسا من َخصائص  واألكَل(، إىل)البىَِل واجَلنادِل، والّثرى(، واملعروف أن الطَّ
ما ُاسنِد إليه يف النص، لكنهجنح بالتعبري من احلقيقة إىل املجاز، فرسم صورة بيانية 
هلا أثرها ألذهني وألنفيس ألكبريين عىل املتلقي، ملا يف املجاز من« تلوين لألفكار، وتوليد 
للصور، وَبعٌث لإلحياء بام هو مالئم لطبيعة املعانــي«)3)، وأردف هذين االستفهامني،  
وبعثرت  األمور؟  بكم  تناهت  لو  بكم  كيف  والقول:  هبام)التهويل(،  أراد  بآخرين 

ينظر: رشح ابن أيب احلديد، ج133/10 .  (1(
نج البالغة، خ)221(، ج247/2 .  (2(

)3)   املجاز وأثره يف الدرس اللغوي، ص:143 .
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القبور؟، بعد هذا احلشد املجازي تأيت اآلية حاملة معها أفقًا واسعًا أمام املتلقي، ليتصور 
 . ذلك كله يف جّو من الّرهبة، واخلوف، وهذا ما أراده

پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ   تعاىل:  قوله  واقتبس 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
احلارث،  بن  رشيح  إىل  له  كتاب  يف  ڄ﴾)1)،  ڦ   ڦ      ڦ   ڦ   ڤ  
هذا  له))...اشتى  فكتب  دينارًا،   بثامنني  دارًا  اشتى  أنه  بلغه  ملا   ،اإلمام قايض 
خول  امُلغَتُّ باألمِل ِمن هذا امُلزَعِج باألَجل،  هذه الدار باخُلُروج من عزِّ الَقناَعة،  والدُّ
اّعة ِ،  فام أدَرك هذا املشتي فيام اشَتى ِمنُه من َدَرٍك فعىل ُمَبلَبل  يف ِذلِّ الَطَلِب والرضَّ
أجساِم امُلُلوك ِ،  وسالُِب ُنُفوِس اجَلبابِرة،  وُمِزيِل ُملِك الَفراِعَنة،  مثل ِكرسى،  وَقيرص،  
د،   وَنجَّ وزخَرف،     ، َوَشيَّد  َبنى  وَمن  فأكَثَر،   املاِل  عىل  املاَل  مَجَع  وَمن  ومِحرَي،  وُتبَّع 
َخَر،  واعتقد،  ونظر بَِزعِمه للَوَلد ؛ أشخاُصُهم مجيعًا إىل موقِف الَعرِض واحِلساِب،   وادَّ
وَموضع الثَّواِب والِعقاب، إذا وَقَع األمُر بَِفصِل الَقضاء« وَخرِس ُهنالَِك امُلبِطُلون« َشِهد 

نيا(()2) . ـِن َعالئِق الدُّ عىل ذلك العقُل إذا َخَرَج ِمن أرِس اهَلَوى، وَسِلَم م

اعتى  بام  للتذكري  منسابة  اإلمام كلامته  يطلق  والتذكري  الرهبة  َجوِّ من  يف 
ملوك األمم السابقة بفعل املوت،  مع ماهلم من ِعّز وشوكة، ليقف بسامعيه عند موضع 

الثواب والعقاب يف يوم احلساب.

املخصوص  املخاطب  ليقف  املوعود،  املستقبل  إىل  البعيد  املايض  من  نقلة  إنا 
آنئذ)رشيح بن احلارث(وكل املتلقني للنص عند حقيقة مفادها أن التحصيل احلقيقي، 
وامُللك املضمون هو ما سنلقاه أمامنا، وما نملكه يف الدنيا فإنه إىل زوال، وإن مل يكن 
كذلك فنحن الزائلون، فال ينفع ما بنيناه، وما شّيدناه، وزخرفناه، ومن ظنَّ عكس ذلك، 
سيكون من اخلارسين)وخرس هنالك املبطلون( فمن املناسب قوله:)أين َمن َسعى 

غافر/78 .  (1(
)2)  نج البالغة،  ك )3(، ج 3 / 6 .
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د وَزخَرَف وَبَنى وَشيَّد( فأتَبَع كلَّ لفظٍة ما ُيشاكُلها. ع،  وَعدَّ واجَتَهد، ومَجَ

ومثلوما  ناقصا  الكالم  لبقي  ذكرها  ولوال  موقعها،  يف  الكريمة  اآلية  جاءت 
وأوصلت السامع إىل ساحة االعتبار، والتفكر، وجعلته عىل مشارف نجدين، كالمها 

يدعوه أاّل يكون من اخلارسين .

الزماين  البعد  عىل  للداللة  البعيد  املكان  إىل  اإلشارة)هنالك(إحالة  اسم  ويف 
الناتج من اإلشارة إىل البعد املكاين، ألن الكالم عن يوم القيامة .

لزم  والتهيب،  والتقريع،  التذكري،  إىل  الدعوة  مقام  اإلماميف  كان  وملّا 
بصورة  النفس، إليرادها  الوقع عىل  فكانت شديدة  كله،  هذا  تزيد من  آية  استحضار 

مفاجئة، فأّدت َغَرَضها 

  وأورد قوله تعاىل:﴿پ  ڀ  ڀ  ڀڀ   ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ﴾)1) يف قوله
ملن سأله« أكان مسرينا إىل الشام بقضاء من اهلل وقدر؟ فقال:))وحيك!لعّلك َظَننَت 
َقضاًء الزمًا وَقَدَرًاًً حامتًا،  ولو كان ذلك كذلك َلبُطَل الثواُب، والعقاب، وسَقَط الَوعُد 
ُيكّلف  ومل  يسريًا،  وَكلَّف  حَتذيرًا،  وَناُهم  َتيرِيًا  ِعباَده  أَمر  سبحانه  اهلل  إنَّ  والَوِعيد، 
َعسريًا، وأعَطى عىل الَقليل َكثريًا، ومل ُيعَص َمغلوبًا، ومل ُيَطع ُمكَرهًا، ومل ُيرِسل األنبياء 
َلِعبًا، ومل ُينِزل الكتاَب للعباِد َعَبثًا، وال َخَلق السمواِت واألرَض وما بينهام باطاًل و ذلك 

ناِر«(()2).       ذين َكفُروا ِمَن الَّ ين َكفُروا، فويٌل للَّ ظنُّ الذَّ

اهلل  من  بقضاٍء  الشام  إىل  مسرينا  فسأل:أكان  مسري،  اإلنسان  أنَّ  السائُل  ظّن 
وَقَدر؟فعلم اإلمامبذلك،  وهبذا الظّن واالعتقاد يبطل الثواب والعقاب ويسقط 
َلِعَبًا،   والرسل  األنبياء  وإرسال  وَعَبثًا،   هَلوًا  لعباده  اهلل  أمر  وألصبح  والوعيد،  الوعد 

وعبادة الناس إكراهًا،  وعصيانم غلبة هلل سبحانه 

)1)    ص/27 .
نج البالغة، ق )78(ج3/ 167 .  (2(
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هبا  التي  املباركة  باآلية  للسائل:)وحيك(وخيتمه  اإلمامبقوله  يبدأ  هنا  من 
بينهام  القرآين، وتغدو هناك صلة عضوية  بالنص  التامس  نقطة  النص عند  نمت داللة 

تدفع بنص اإلمامإىل ساحة الفهم .

َر من اعتقاد  ومن الناحية النفسية نجح النصُّ يف دحض ذلك االعتقاد،  حني َنفَّ
ذلك.

وقد يقتبس اإلمامآيتني يف قول قصري إلحساسه أن القول يستدعي ذلك، 
كام يف إحدى حكمه:))ال تأمنن عىل خري هذه األمة عذاب اهلل لقوله تعاىل:  َفال َيْأَمُن 
ـُِروَن«، والتيأسن لرش هذه األمة من روح اهلل لقوله تعاىل:»إِنَُّه  اسـ ِ إاِلَّ اْلَقْوُم اخْلَ َمْكَر اهللَّ

ِ إاِلَّ اْلَقْوُم اْلَكاِفُروَن(()1). ال َيْيَأُس ِمْن َرْوِح اهللَّ

ُه احَتوى اقتباَسني قرآنيني جاء هبامكوسيلتني من   عىل الرغم من قرص النّص َفإنَّ
وسائل اإلقناع للسامع، التأمنّن عىل خري هذه األمة عذاب اهلل بدليل قوله تعاىل يف أآلية 

األوىل)2)، وباملقابل ال تيأسن هذه األمة من روح اهلل بدليل قوله تعاىل يف اآلية الثانية)3).

القرآين  بالنص  والنقيل  العقيل،  بالدليل  اإلقناع  هبا  يراد  عقائدية  معادلة  إنا 
الواضح والرصيح، لذا ندرك أمهية اقتباس هاتني اآليتني، فاملقتبس القرآين شكل حمور 

النص ومرتكزه األساس،  وأمكن الوصول إىل معنى كالمه هبام.

قال  القرآن،  من  كلمتني  بني  كله  النهج:))الزهد  من  آخر  موضع  قاليف   
سبحانه:لَِكْيال َتْأَسْوا َعىَل َما َفاَتُكْم َوال َتْفَرُحوا باَِم آَتاُكْم، ومن مل يأس عىل املايض، ومل 
يفرح باآليت فقد أخذ الزهد بطرفيه(()4)، حّددت اآلية طريف الزهد، وجعلته بني كلمتني، 
التأسوا، وال تفرحوا عىل يشء فات، أو أتى،  كن بني هاتني الكلمتني تكن من الزاهدين، 

)1)  نج البالغة، ق)439(، ج45/3.
)2)  األعراف/ 97- 99.

يوسف/ 87.  (3(
)4) نج البالغة،  ق)439(، ج3 /258.
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ومن أراد الزهد فليمسك بطرفيه املحددين باآلية املباركة التي أصبحت روح النص .

إن اقتباس النص مل يتأت بسبب اإلجياز فقط،  بقدرما حتمله من دالالت لتضع 
الزهد  اآلية غايتان يف  املذكوران يف  النص،  واألمران  االستداليل يف  الشحن  بصامت 

واإلعراض عن الدنيا يف قوة خاصة تلزم الزهد، ونبه عليها لتعريفه هبا)1)

رابِعًا : اقتباُس الملِة القرآنّيِة غري املباش) القريب ( :

ال يقترص االقتباُس القرآين عىل األخذ املبارش فقط، إّنام امتدَّ ليشمل نوعًا آخر، 
ُيدَرك من خالل وجود النص القرآين يف التشكيل البياين للنصوص، وقد يبتعد قليال، 
للقرآن  مبارش  غري  اقتباسًا  ُيَعدُّ  وكالمها  البعيد،  املبارش  غري  االقتباس  َمساحَة  َفَيدخل 
ل ومعاودة للكشف عنه، وقد حيتاج إىل قراءة أو أكثر– يف  الكريم، ومها بحاجة إىل تأمِّ
النوع األول– أو إىل قراءة تسندها ثقافة قرآنية ُتِعني املتلقي عىل الرجوع إىل النصوص 

القرآنية التي حتمل املعاين املقتبسة كام يف النوع الثاين.

 من الصعوبة بمكان أن حيّدد املتلقي املواضع التي جرى فيها االقتباس القرآين 
غري املبارش ال سيام يف النوع الثاين، والبالغيون بإجازهتم للنقل والتغري بالنص املقتبس 

أدخلوا هذا النوع يف االقتباس)2)، وهذا ما أجازه كثري من البالغيني والنقاد)3).  

ويرى بعض النقاد أنه ال يدخل يف باب االقتباس، إذ عىل الناقل أن يكون أمينًا 
باحلفاظ عىل النص  وال بأس بعدئذ بام مل يُكن َقَصد به االقتباس)4). 

رشح ابن ميثم البحراين، ج638/2.  (1(
ينظر:معجم آيات االقتباس، ص:15 .  (2(

ينظر:املثل السائر ، ج161/1-202 ، 222 ، حترير التحبري ، ص :140، خزانة األدب ، ج456/2 .  (3(
هذا ما يراه الباحث )حكمت فرج البدري( يف كتابه )معجم آيات االقتباس( لذلك هو خُيرج كتاب أيب منصور   (4(
الثعالبي- )أالقتباس من القرآن ألكريم(الضخم ، إ اّل أبيات ال ترج عن أصابع اليد الواحدة - ِمّا هو اقتباس 
ا اقتباساٌت غري مبارشة  فألف كتاَبه املَذكور، ومجع فيه االقتباسات املبارشة)ألنصية( للنص  يف نظره ، ألنَّ
القرآين يف الشعر، ومل يتطرق إىل أجلانب ألبالغي إاّل يف وقوفه عند أملصطلح ، يف حني مجع ألثعالبي يف كتابه 
االقتباسات غري املبارشة)أالشاري( بنوعيه القريب والبعيد ، والتغريِّ اجلائز عند صاحب ألبدري) معجم 
آيات االقتباس( هو ما كان َطَلبًا للوزن املناسب للشعر فقط .    ينظر:معجم آيات االقتباس ، ص:16-15.
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إَن التعامَل مع النص القرآين هنا يكون بِمعَزٍل عن التداخل البنائي مع النص، 
ويصبح اختالطًا معنويًا يف بعض جوانبه .

ونستطيع أن نزعم إنَّ هذا النوع من االقتباس هو االقتباس احلقيقي ألن االقتباس 
يشتط بـه أن " يراد به غري القرآن" ُوفَق ُمقَتضياتِه ورضورياته .

أن  يفتض  املقتبسة،  اآلية  إىل  اإلشارة  دون  النصَّ  يتك  حني   اإلماَم إنَّ 
ُيعّضده،  القرآنية، وهو فرض له ما  املتلقي يدرك مجيع تلك اإلشارات، والتضمينات 
باعتبار أن املتلقي آنذاك كان قريب عهد من كتاب اهلل، و من املفتض أن توجد معرفة 

تستوعب التاث القرآين يف صدور املسلمني .

كامنًة إلنتاج داللٍة  داخليًة  – طاقًة  أدبية  باعتباره ظاهرة  عادة   – النصُّ يمتلك 
ما، ولكلِّ أديب قدرته عىل استخراج هذه الطاقة، وَبثِّها لَتشّع منه الدالالت املتعددة، 

واالستعانة بالنصِّ القرآين غري املبارش القريب واحدة من أوجه إظهار طاقة النص .

پ   پ   ٻپ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ   تعاىل:  اإلمامقوله  اقتبس 
ۅ   تعاىل:﴿ۅ   وقوله   ،(1(﴾ ٺ  ٺ   ٺ   ٺ   ڀڀ   ڀ   ڀ    پ  
﴾)2)، وقولــه تعاىل: ﴿ڄ  ڄ  ڄ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې   ى      ى   
ڃ  ڃ  ڃڃ  چ      چ چ     ﴾)3)، و: ﴿ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  
ىئ          ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ     ۈئ   ۈئ   ۆئ        ۆئ   ۇئ    ۇئ    وئ   وئ    ەئ   ائەئ  
بصورة   ،(5(﴾ ڤ    ﴿ٹ   و:   ،(4(﴾ مئ  حئ   جئ   ی   ی  یی  
وخلق  واألرض،  السامء  خلق  ابتداء  فيها  يذكر   له طويلة  خطبة  يف  مبارشة  غري 

إبراهيم/34 .  (1(
طه/110 .  (2(

الشعراء/24 .  (3(
األعراف/57 .  (4(

النبأ/7 .  (5(
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ون،  العادُّ نِعامَءه  حُييِص  القائلون، وال  ِمدَحَته  َيبُلغ  ي ال  الذَّ فقال:))احلمُد هلل   آدم
الِفَطن الذي  َيناَلُه َغوُص  ُبعد اهلَِمم، وال  ُيدِرُكه  امُلجَتِهدون؛ الذي ال  ُيؤّدي َحّقه  وال 
َفَطر  َمُدود،  أَجٌل  َمعُدود، وال  َوقٌت  َموجود، وال  َنعٌت  حَمُدود، وال  َحّد  لِِصَفتِه  ليس 

ياَح بَرمَحتِِه، َوَوَتَد بالصُخوِر َمَيداَن أرِضه(()1). اخلالئَِق بِقدَرتِه، وَنرَش الرِّ

صاغ اإلماممعانيه يف النص ِمن معاين تلك اآليات يف قوالب لفظية جديدة، 
اها املتلقي حُتِيَله إىل املَنابِع القرآنية التَّي استقى ِمنها تلك املعاين . وحني َيتلقَّ

يف البدء نجد صلَة املوصول- الذي - تكشف لنا قدرة اهلل جل شأنه، وعظمته، 
فسياق املوصول وصلته يف حمل بيان تعظيم اهلل تعاىل فال يبلغ ِمدحته القائلون، أو حُييص 

ه امُلجَتِهُدون. ي حقَّ ون، أو يؤدِّ نِعامَءه العاّدُّّّّّّّّ

إنَّ هيمنة النفي يف النصِّ ، أفادت مهمة الترصيح بالعجز التام عن الوصول إىل 
ة أو ِفطَنة من جهة  املَدح، أو اإلحصاء، أو أداء حّق اهلل، ِمن جهة، أو إدراك، أوَنيِلِه هِبِمَّ

أخرى، كام أفاد توكيد املعنى، وتركيزه يف ذهن املتلقي.

ال  اهلل  نِعَمَة  تعّدوا  )إن  املفرد  نجد)نعمة(بصيغة  املباركة  اآلية  إىل  وبالرجوع 
حُتُصوها ( ويف كالم اإلمام )نعم( بصيغة اجلمع، ألن السياق سياق مجع)عاّدون، 
جمتهدون، مهم، فطن(وصيغة اجلمع تدل عىل عظيم فضل اهلل، أو كام قال)الراوندي( 
يف تفسريه: ويف إيراد لفظ النعمة مفردًا  يف كالم اهلل ، وعىل لفظ اجلمع يف كالم أمري 
املؤمنني رّس عجيب، وهو أن اهلل دل عباده عىل اآلية العظام، بأن قال نعمة واحدة 
ه، وِقيل  منها ال يمكنكم َعّد وجوه كونا هذا حقيقة، وإاّل فاليشء الواحد ال ُيمكن َعدَّ
املراد به اجلنس، وإّنام ذكر عيل  نعامءه، ونعمة عىل اجلمع يف الروايتني، إشعارًا أن 

)1)  نج البالغة، خ )1(، ج7/1 . ويرى الراوندي، والشيخ مغنية أن قوله:))ال حُييص نِعامَءه العاّدون((، 
ج126/2.   الرباعة،  منهاج  ينظر:    . .النحل/18   ﴾ ﴿ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ    تعاىل:  قوله  من 

وينظر: يف ظالل نج البالغة ، ج16/1
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أصول نَِعِمِه ال حُتىص لكثرهتا، فكيف ُتَعد وجوه فروع نعامئه)1)، وحني وصل إىل احلديث 
عن اهلل، جاءت صيغ املفردات:)ِصَفته ، َحّد ، َنعت ، أَجل(، وبالرجوع إىل بيان فضله 
عىل العباد ، عاد احلديث بصيغة اجلمع )َخالئِق ، ِرياح ، ُصُخور( ، وهبذا يكون قد 

ولَّد من اآليات حالًة جديدًة َتستِفد املعنى الذي قام عليه النصُّ املستضاف .

  وَضّمن قوله تعاىل:﴿ ھ  ھ  ے  ے     ۓ  ۓ   ڭ  
ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
ۉ   ﴾)2)، وقوله تعاىل: ﴿ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ﴾)3)، يف خطبة جاء فيها:))بِنا 
ار، ُوِقَر َسمٌع مل َيفَقه الواعية  اهَتدُيتم يف الظلامِء، وَتسنَّمُتم العلياَء، وبِنا انَفَجرُتم عن الرسَّ
يَحُة، َرَبَط َجناٌن مل ُيفاِرقُه اخَلَفقان، ماِزلُت أنَتظُر بُِكم  تُه الصَّ بأة َمن أصمَّ ، وكيف ُيراِعي النَّ
نيُِكم ِصدُق  ين، وَبرصَّ ين، َسَتين َعنُكم ِجلباَب الدِّ عواِقَب الَغدِر، وأَتوّسُمُكم بَحلَية املِغَتِّ
ة ؛ حيُث َتلَتقون وال َدلِيل، وحَتَتِفرون وال  يَّة، أَقمت لُكم عىل َسَنن احَلقِّ يف َجوادِّ املََضلَّ النِّ
مُتِيهون، اليوَم ُانِطُق لُكم الَعجامَء ذاَت الَبياِن، َغَرب َرأُي امرٍئ َتلَّف َعنِّي ما َشَككُت يف 
ال وُدَوِل  احَلقِّ ُمذ ُأِريُتُه ، مَل ُيوِجس ُموسى  ِخيَفًة َعىل َنفِسه ، أشَفَق ِمن َغَلبِِة اجُلهَّ
وأصل  َيظَمأ(()4)،  مَل  بامٍء  َوثَِق  َمن   ، والباِطِل  احَلقِّ  َسبيِِل  َعىل  َتواَقفنا  اليوَم  الِل،  الضَّ
فًا إىل َسامع  ل الكالم جيعل السامع ُمَتلهِّ لامء، فإيقاع امُلسند إليه أوَّ الكالم:اهتديُتم بِنا يف الظَّ
تأيت  التقديم  نًا، ومع هذا  ة، ومَتكُّ قوَّ ازداد  ُذِكر  فإذا  لقبوله  ُمَهّيئا  اخَلرَبِ، وإمتامه، ويكون 
االستعارة يف تشبيه آل البيتبالنور بجامع اهلداية يف كّل، والظلامء استعارة ترصحيية 
أخرى للجاهلية بجامع َعدِم االهتداء، إنَّه سياق استبدايل حَتقق باالستعارة، وهو ِسياق 

يه)كوهني()5).  انِزياحي لعموم املَجاز من باب اخلصوص والُعموم فقط َكام ُيسمِّ

)1)  منهاج الرباعة، ج26/2. 
إبراهيم/5 ، وهناك عّدة آيات يف هذا املعنى؛ )البقرة/ 257، املائدة/ 16، إبراهيم/ 1 ، الطالق/11) .  (2(

طه/67 .  (3(
نج البالغة، خ )3(، ج33/1 – 35 .  (4(

 ، املغرب  توبقال،  دار   ، العمري  وحممد  الويل،  حممد  ترمجة   ، كوهني  جان  الشعرية،  اللغة  بنية  ينظر:   (5(
ص:111 
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م العلياَء فيها ، فأصبحت هلا ذروة  وَتتَبع هاتني االستعارتني ، أخرى ثالثة َجسَّ
اجلاهلية  ِذّل  بعد    البيت  آل  بِفضل  إليها  املسلمون  وَصل  العلياَء(،  )وَتسّنمتم 

وَهواِنا ، وَتسنَّمتم العلياَء جاء لبيان علّو َمكانتِهم ، وَعظيِم َشأنم.

َغنية يف    واستحرضت تلك االستعارات ُصورًا َمرسومة باأللوان، وكلٌّ منها 
دت القارئ بِرؤيٍة عميقٍة، واِضَحٍة . مكوناهتا املعنوية الرافدة للنص بشحنة داللية َزوَّ

  ويف قوله:)وبِنا انفجرُتم َعن الرّسار(أي:دخلتم يف الفجر بعد َليٍل ُمظلم 
توكيد  وهذا  يظهر)1)،  فال  الشهر  آخر  يف  القمُر  فيهام  َيستِت  والليلتان  ار:الليلة  فالرسَّ

للمعنى األول، َفهُم بمنزلة النور الذي أخرج اهلُل به الناس من الظلامت إىل النور .

)ُوِقَر َسمٌع(دعاء عىل السمع الَّذي مل َيفَقه الواعية بالثقل والَصَمم، وهذا متهيد 
يحُة(، وهو َمَثٌل أراد به أّن َمن مل ينَتِفع  لقوله :)كيف ُيراعي النبأَة َمن أصَمتُه الصَّ
بالِعرَبة اجَلليَّة الظاِهرة، مل ينتفع بالِعربة الضعيفة، وهو استفهام َخرج إىل النفي؛أي ال 

َتنفع الِعربُة الصغريُة َمن ال َتنفعه الِعربُة الكبريُة .

بعدها  نجدهيقول  لذلك  احلجة  بيان  عن  كناية  العجامء  هلم  فأنطق   
قوله  يكون  أن  وحيتمل  وخاب)2)،  َعنِّي(أي:َبُعَد  تلَّف  امرٍئ  رأُي  مبارشة:)َغَرَب 
هذا إخبارًا أو دعاء، عىل َحدِّ قول ابن أيب   احلديد)3)، وهو إىل اإلخباِر أقَرب بِمقَتىض 

ٍة . ٍل إخباريَّ السياق، وملا َيسبقها ِمن مُجَ

قوله:)مل  يف   ،(4(﴾ ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   تعاىل:﴿ڤ   قوله  اقتباس  ووقع 
نفِسه، َكخوِف  به:أن َخوَفه عىل األمة، ال َعىل  ِخيَفًة عىل نفسه(، وأراد  ُيوِجس موسى 

ينظر: رشح نج البالغة، ابن أيب احلديد، ج/177 .  (1(
ينظر:املصدر السابق، ج/179 .  (2(

)3)  ينظر:املكان نفسه .
طه/67 .  (4(
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ِعِصيِّهم)1)،  الَسَحرِة  إِلقاء  عند  امُلكّلفني  عىل  الداخلة  والّشبَهِة  الفتنة  موسىِمَن 
وقوله:)اليوم توافقت عىل سبيل احلق والباطل( من قوله تعاىل:﴿ڻ   ڻ      ﴾)2)، أي: 
تواقف القوم عىل الطريق، وقفوا كلهم عليها، واّتضح احلق والباطل)3)، وقوله:)من 
وثق بامء مل يظمأ( أراد به أن من تبعه اطمأن، وهدى كام يطمئن من أصابه عطش، ومعه 

املاء .

ومتّثل قوله تعاىل: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ   ڀ  
ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ     ٿ   ٿ    ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺٺ   ڀ   ڀ  
ڤڤ  ڤ  ڦ    ﴾)4)، وقوله تعاىل: ﴿ڑ   ڑک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  
گ  ڳ        ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  
ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ﴾)5)، يف خطبة له 
أَرِضيُتم  ِعتاَبُكم،  َسئِمُت  لُكم!لقد  ))أفٍّ  فيها:  الشام جاء  أهل  إىل  الناس  استنفار  يف 
ُكم  باحَلياِة الُدنيا ِمَن اآلِخرِة ِعَوضًا؟وبالُذلِّ ِمَن الِعّز َخَلفًا؟إذا َدعوُتُكم إىل ِجهاد َعُدوِّ
م ِحواري  هوِل يِف َسكرٍة، ُيرتِج عليُكُُُُ داَرت أعُيُنَكم كأنَُّكم ِمَن املَوِت يِف َغمرٍة، وِمَن الذَّ
يايِل، وما  فَتعمُهون َفكأنَّ قلوَبُكم َمألوَسة، فأنتُم ال َتعِقُلون، ما أنُتم يل بِثَِقِة َسِجيس اللَّ
ام  َفُكلَّ ُرعاهُتا،  إاّل كإِبٍِل َضلَّ  أنتُم  إليُكم، ما  ُيفًتقر  ِعزٍّ  َزواُفَر  بِكُم، وال  ُيامُل  بُِركٍن  أنُتم 

مُجَِعت ِمن جانب، انَترَشت يف آخر..(()6). 

)1)   ينظر: رشح ابن أبى احلديد ، ج179/1 .ينظر:التبيان يف تفسري القرآن ، الطويس، ج186/7.  وينظر: 
جممع البيان ، الطربيس ، ج39/7.ينظر:جامع البيان ، أبو جعفر حممد بن جرير الطربي ت)310(هـ ، 
حتقيق صدقي مجيل العطار، دار الفكر، بريوت، 1415هـ ، ج28/9.ينظر: تفسري اجلاللني ، السيوطي ، 

ص: 411.

)2) البلد/10 .
ينظر: رشح نج البالغة ، ابن أيب احلديد ، ج179/1 .  (3(

حممد/20 .  (4(
األحزاب/19 .  (5(

نج البالغة ، خ)33(، ج78/1– 79 .  (6(
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  خاطب اإلمامأصحابه َبعد توانيهم، وتقاعسهم، عن ردِّ اعتداءات جند 
معًاوية، وابتدأ كالمه بالترّبم والَضَجر منهم، وتساءل ُمَوّبخًا: أرضيتم بالدنيا َبَداًل من 
ُيرَتج  الذي  ، بعد أن  وصلت هبم َسكرهتم إىل احلّد  العّز؟  َخَلفًا عن  اآلخرة؟وبالذّل 
دون ، وكأنَّ قلوهبم مألوسة ، أي:دخلها اجلنون)1)، وهو جماز  ون ، وَيتدُّ عليهم ، فيَتحريَّ
عقيل أسند اجلنون فيه إىل غري ما هو حقه، فأصبحوا عند اإلمامغري ِذي ثقة )َسِجيس 

وافر: األنصار)2). الليايل(  أي : أيد الدهر، فهم ليسوا بِركن ُيطمئن إليه، ال ُهم بالزَّ

أصبحوا  أنم  القول  أراد  صاحُبها،  عنها  غاَب  التي  املتفرقة  باإلبل  وبوصفهم 
كذلك لغياب الصواب عن عقوهلم، لقد ُارتِج عليهم فال يميزون بني احلق والباطل، أو 

ألنم يف َسكرٍة، وَغمرٍة، وكلام مُجُِعوا من جانب انترشوا ِمن جانب آخر .

 النّص يزخر بالتشبيهات التي تضع املتلقي أمام صور متحركة واضحة وبِمجيء" 
الكاف " يظهر التساوق مع" الكاف " يف اآليتني .

وعند املقارنة بني اآليتني، وقول اإلمام : ) كأّنكم ِمن املِوت يف َغمرة ( نجد 
تقديم املوت يف كالمه، وتأخريه يف اآليتني:) املغيّش عليه من املَوت( و).. يغشى عليه 
الَسبب  تقديم  أراد  إنَّام  املوَت  م  قدَّ  اإلمام – أن  اعلم  واهلل  (، ويبدو–  املوت  من 
لون الدنيا عىل اآلخرة، ورضوا بالذلِّ عوضًا عن الّعز، فهم قد َنسوا  الذي جعلهم ُيفضِّ

املوَت، وَتناسوه 

اجلميل  التشبيهي  املعنى  هبذا  للخروج  وتداخلهام  النص  يف  اآليتني  ترابط  إن 
ة، ومجالية . واملعرب َيدّل عىل مقدرة فنّية عالية، َمنحت قولهُقوَّ

ۆ   ۇ    ۇ   ڭ     ڭ    ڭ   ڭ   ﴿ۓ   تعاىل:  قوله  بني  العالقة  َتفى  وال 

ينظر: رشح نج البالغة ، ابن أيب احلديد ، ج/152 .  (1(
ينظر: املكان نفسه .  (2(
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ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ﴾)1)، وقوله: )وإن كانت تبوء بآثامها(يف خطبة 
َية  له، وقد استَبطأ أصحاُبه إذَنه يف القتال بصفني، فقال: ))أما َقوَلُكم:أُكلُّ ذلك كراِهِ
ا يف أهِل  ا قولكم َشكَّ ، وأمَّ املَوت! فواهلل ما ُأبايل؛أَدخلُت إىل املوِت، أم َخرج املوُت إيلَّ
الشام!فواهلل ما َدفعُت احلرَب َيومًا، إاّل وأنا أطَمُع أن َتلحَق يب طائفٌة فَتهتِدي يِب، وتعُشو 

إىل َضوئِي، وذلك أحبُّ إيّل ِمن أن أقُتلها عىل َضالهِلا، وإن كانت َتُبوُء بآثاِمها(()2). 

 وظّن البعض أن اإلمام تأخر يف إذنه ألصحابه بالقتال َكراهة منه للموت، 
فبادرمن فوِره إىل دحض ظنِّهم ، فأخذ بعرض أقواهلم والرّد عليها ، أما قوهلم إنَّ 
ُيبايل  إنَّه ال   بيانيَّة استعارية بقوله الرّد عليهم بصورة  ، فكان  املوت  تأخره كراهة 
وَسواء عنده أَدَخل عىل املوت أم َخرج املوُت إليه ، أخَرَج اإلماُم املوَت من عامَل 
املعنويات إىل عامَل املحُسوسات ، هبيئة كائن حي له القدرة عىل احلركة، لوجود إحدى 

خصائصه ، وهي املقدرة عىل اخلروج .

َخوِفه  َعَدم  عىل  للداللة   ، إليه  املوِت  خروج  قبل  املوت،  عىل  دخوله  َقّدم     
له قبل أن تكون من املوت، فكان استخدام االستعارة هنا  املبادرَة  من املوت، فجعل 

د املتلقي بقدرٍة عاليٍة للنفاذ إىل حقيقة األشياء . استخدامًا ُمبدعًا للغة ُيزوِّ

  ويبدو من سياق كالمهأن للقوم قواًل آخر، يظنون فيه أنَّه تأخر– باإلضافة 
من  ذلك  َتوّضح   ، معهم  وَحربِه  الشام  أهل  مع  أمره  يف  َشّكًا   – للموت  كراهته  إىل 
دفعُت  ما  ليقول:)واهلل  بالقسم  جاء  لذلك  الشام(،  أهل  يف  شّكًا  قولكم  قوله:)وأّما 

احلرَب يومًا ...( 

به،  فتهتدي  به طائفة من جند معاوية  تلتحق  أن  بغية  يفعل ذلك  إنام  ثم ذكر    
تكرار  و  الطلبي،  اإلنشاء  رضوب  من  والقسم   ،  اإلمام عند  يربره  ما  فللتأخري 

املائدة/29 .  (1(
نج البالغة، خ)54(، ج100-99/1 .  (2(
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القسم يظهر أّن كالمه مع منكرين، أو متددين، وعرّب عن اهتدائهم بالقول:)وتعشو 
إىل ضوئي(، ليخرجوا من ظلمة اجلهالة إىل نور احلق .

  جاء استحضار اآلية بصورة غري مبارشة للداللة عىل َمظلوميته  مع هؤالء 
َلمه  َظَ إذ  )قابيل(،  مع  )هابيل(  َكحال  معهم  حاله  إن   ، وظلموه  عليه،  لوا  َتَقوَّ الذين 
أخوه، َوباَء بإثمه ، وإثم أخيه، وهبذا أضفى النّص القرآين الغائب أحلارض أجواًء داخليًة 

وخارجيًة سامهت يف إِذكاء داللية النّص بام يمتلكه من ِغنى وَثراء داليل.

هلا  واصرِبوا  اِمُكم   أيَّ َبِقّية  فاسَتدِركوا   . خطبه:)).  إحدى  يف  واعظًا  وقال     
ا قليٌل يف كثرِي األيَّام التَّي تكون ِمنُكم فيها الَغفلة ، والتَّشاُغُل عن املَوِعظة،  أنُفَسكم، فإنَّ
َلمِة ، وال ُتداِهنوا َفَيهُجم  َخُص َمذاِهب الظَّ صوا أل نُفِسُكم ! َفتذَهب بُِكم الرُّ وال ُتَرخِّ

بُكم االدهاُن عىل امُلصيِبِة.(()1)

الناس(،  أّيا  اهلل  تارة، وباألمر أخرى: )اهلل  ، واإلرشاد  بالنصح  بدأت اخلطبة 
)جانِبوا   ، رشك(  الِّرياء  يسرَي  أنَّ  )اعلموا   ، اهلل(  )عباد   ،) أيَّامكم  بقّية  )فاسَتدِركوا 
هلا  )فاصرِبوا  به  فاسَتَهّل  منها،  واحدًا  االقتباس  وَشّكل   ، حَتاَسدوا(  )ال  الَكذب(، 
قوله  إىل  الرجوع  وعند  من)هلا(،  أو)عليها(ِعوضًا   ، وا(  )َصربِّ يقل:  ومل   ، أنفَسكم( 
 ،(2(﴾ ڀڀ    پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   تعاىل:﴿ٱ  
َثّمة تشاهبًا ظاهريًا بني اآلية، واملعنى امُلقَتبس، وندرك  ندرك أنه من الواضح البني أن 
فال  ثابتة،  وليست  متحركة،  فاأليام  عليها(،  من)اصرِبوا  هلا(بداًل  قوله:)اصرِبوا 
َيصّح الَتَصربُّ عليها، بل هلا ، لنكون معها يف دورة الزمن بِمرضاة اهلل، وحّتى ال نكون يف 

َغفلة وتشاغل حينئذ نرِخص ألنفسنا، فتقودنا – تذهب بنا – إىلَ مسالك الَضالل .

وقوله:)وال ُتداهنوا فيهجم بكم االدهاُن عىل امُلِصيَبة( يرتبط بعالقة تناص 

نج البالغة، خ، )82(، ج1/ 148.   (1(
)2)  الكهف/28 . 
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مع قوله تعالـى:﴿ۇ  ۇ         ۆ  ۆ   ﴾)1)فاألمر بتكه مأخوذ من قوله تعاىل آنف 
املنهي عنه،  املعصية  أبواب  باب من  ، وهو  ، واملصانعة  النفاق  وامُلداهنة؛هي   ، الذكر 
فجاء تعبريه باملجاز عرب استعارة مكنية تظهر املداهنة إىل َحيِّز الوجود املادي ، من خالل 

فعلها )هَتجم بِكم( وأراد به اإلمام ، )تدفعكم دفعًا( عنوة ، نحو املعصية .

، لُِيخِرَج ِعباَده  وقالمتحدثًا عن رسول اهلل: ))َفبعَث حُممدًا  باحَلقِّ
نُه وَأَحَكمُه  يطاِن إىل طاَعتِِه ، بقرآٍن َقد َبيَّ من ِعبادِة األوثاِن إىل ِعبادتِِه ، وِمن طاِعِة الشَّ
م إذ َجَهلوه ، ولُِيِقّروا بِه َبعد إذ َجَحدوه، ولُِيثبِتوه َبعد إذ أنَكُروه ، َفَتجىّل  لِيعَلم الِعباُد َرهبَّ
هَلم ُسبحانه يف كتابِه ِمن َغرِي أن َيكوُنوا َرأوه، باِم أراُهم ِمن ُقدرتِِه، وَخّوَفُهم ِمن َسطوتِه، 
ق باملَُثالِت، واحَتَصَد َمن اِحَتَصد  بالنِقامِت(()2)، يف النّص ُمعادلتان  ق َمن حَمَ وكيف حَمَ

ڤ   ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   تعاىل:﴿ٿٿ   قوله  إىل  تقودان 
ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ﴾)3)، الغاية من َمبعث الرسول املصطفى 
محن ،  إخراج الناس من ظلامت اجلاهلية ، وِعبادة األوثان، إىل نور اإلسالم وِعبادة الرَّ
وتلك معادلة بني )الظلامت والنور(، و)اجلاهلية واإلسالم( ، و)الشيطان والرمحن( ، 
إّن معرفة اهلل تعني الدخول يف طاعته، وجحوده يعني اخلروج منها والدخول يف ساحِة 

يطان  الشَّ

 وقوله:)فتجىّل هلم سبحانه يف كتابِه من غرِي أن يكونوا رأوه باِم أراُهم من 
ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ     ﴿ تعاىل:  قوله  إىل  حُتيِل  ية  تناصِّ إشارة  قدرتِه(وهذه 

ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی           جئ  حئ   ﴾)4).

 وَخّوفهم من سطوته باآليات الزاجرات، وباِم أراُهم ِمن حَمق الكافرين وديارهم 

القلم/ 9.   (1(
)2)نج البالغة، خ)142(، ج41-40/2 .

)3)إبراهيم/1 .
فصلت/53 .  (4(
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ر،  تأخَّ تقّدم عليها، وما  ما  اآلية بني  باملَُثالِت:الُعقوبات)1)، ربطت  بالعقوباِت، وأراد 
، والتوّجه  ربطًا فنيًا حني ألَقت إضاءاهِتا عىل النص، لتصبح العالقُة بني مفردات النصِّ

. هبا إىل معنى واحد هو َبيان َعظمِة دور الرسول

" وَتَتنامى الفكرُة يف ذهن قائلها ثم َيتفنَّن صاحُبها يف وسيلة إعالنا إىل الناس، 
املتلقي، تكون الفكرُة واضحًة مقبولًة،  ُيوافق بني َمدلوِل الفكرة، ومستوى  وبقدر ما 
بوسائل  املبدِع  استِعانَة  ندرك  هنا  ُمفيدة")2)، من  وبخالف ذلك تكون غامضًة، وغري 
ل له إيصال، ما ُيريد إىل املتلقني، وهذا ما َفعله اإلماُمباالقتباساِت غري  َشّتى لُتَسهِّ

املبارشة آلٍي ِمن القرآِن الَكريم .

 ، بِعلٍم  َيقض  أماٌن ورمحٌة،  ، وِرضاُه  َقضاٌء وِحكمٌة  قال:))أمُرُه  له  ِخطبٍة   ويف 
وَيعفو بِحلِم، الّلهم لَك احلمِد عىل ما تأخذ، وَتعطي ، وَعىل ما ُتعايف وَتبتيل ؛ مَحدًا يكون 
أرىض احلمد لَك ، وأَحبَّ احلمِد إليك ، وأفضَل احلمِد ِعندك ، مَحدًا َيمأل ما َخلقَت ، 
ويبُلغ ما أردت ؛ مَحدًا ال حُيَجُب َعنك ، وال يقرُصُ دوَنك ، مَحدًا ال ينَقِطُع َعدُده، وال 
ِسَنُة  تأُخُذك  ال   ، وٌم  َقيُّ حيٌّ  أنََّك  نعلُم  أّنا  إاّل   ، َعظمتِك  ُكنَه  نعلُم  َفلسنا   ، َمَدُده  َيفنى 
، أدركَت األبصاَر ، وأحَصيَت األعامَر ،  وال َنوٌم ، مل َينَتِه إليَك نَظٌر ، ومل ُيدرُكَك َبرَصٌ

وأخذَت بالنَّوايص واألقدام..(()3).  

القرآنية، قد يكون من  باالقتباسات  النصُّ زاخرًا  ُمتنوع، خرج  بِلباٍس بديعيٍّ   
أحيانًا  العسرِي يف غريها  أحيانًا، وِمن  االقتباس  َمرجعياهِتا يف  إىل  بعضها  إحالة  اليسري 

أخرى .

املتلقي قوله تعاىل: ﴿ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہھ  ھ   َيتذّكُر  النص   عند قراءة 

رشح ابن أبى احلديد، ج147/9، وينظر:رشح حممد عبدة، ج41/2  (1(
)2)  من األدب والبيان، د. حممد بركات، محدي أبو عيل، دار الفكر للنرش والتوزيع، عامن، 1984م، ص: 

.25
)3) نج البالغة، خ2)155(ج71-70/1 .
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ۅۅ   ۋ    ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۇۆ   ۇ   ڭ      ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ےۓ   ے   ھ   ھ  
ۆئ            ۆئ   ۇئۇئ   وئ     وئ     ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ېى   ې   ې   ې    ۉ   ۉ  
ۈئ  ۈئېئ  ېئ     ېئ     ىئىئ   ىئ  ی   ی﴾)1)، وقوله تعاىل: ﴿ٿ  ٹ   
﴾)2)، وقوله تعالـى: ﴿ۋ  ۋ  ۅ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ   
و﴿ٱ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ېې  ې  ى  ى  ائ  ائ      ەئ﴾)3)، 

ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ   ﴾)4). 

بصيغِة  وصفاتِه  اهلل،  قدرة  عن  تتكلم  ا  أنَّ اآليات،  قراءة  عند  املتلقي  ُيدرك   
و)أخذ  تعاىل:)أحَصيناُه(  قوله  إاّل  ُتدرُكه(،  )ال  تأخذُه(،  )ال   ،) احليُّ الغائِب:)هو 
وم( ، )ال تأخذك ِسَنٌة وال  بالنَّوايص( يف حني يأيت النصُّ بصيغِة املخاطب )إنَّك حّي َقيُّ
َنوم( ، )مل ينتِه إليك نظٌر( ، )مل يدركك برٌص( ، )أدركَت األبصاَر( ، )أحصيَت األعامَل(، 

) أخذت بالنَّوايص واألقدام (.

ِخطابًا  َيتطلَّب  وألذي  والثناء،  بالدعاء،  اخلطبة  افتتاح  إىل  َيعود  السبب  لعّل 
أنَّه كالم )َمع اهلل( ما  الكالم)َعِن اهلل( كام يف اآليات،  مبارشًا مع اهلل جّل عاله، ليس 
جعل تلك االقتباسات ُمنسِجمًة َمعنويًا، وسياقيًا مع النّص، لقوله : ) لَك احلمُد، 
 ، دوَنك   ، ، حُيجب عنك  أردَت  ما   ، احلمُد عندك   ، إليك  احلمُد   ، احلمُد لك  أرىض 

عظمتك، ...( .

الّلهم  احلارض:)  إلـى  قضـاء(  )أمـُره   : )الَغيبِة(  ِمن  بااللتفات  املتلقي  وحَيّس 
للعدوِل من احلديث عن   املبارش.، بشوٍق دفع اإلمام بالدعاء  لَك(، والذي متثل 

اهلل إىل احلديث معه .

البقرة/255 .  (1(
األنعام/ 103.   (2(

يس/12 .  (3(
الرمحن/41 .  (4(
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وقوله:)وأخذت بالنوايص واألقدام( إشارة منه إىل بيان فضل اهلل ، ورمحته، 
وعنايته بسائر ملوقاته ، فهو جّل ُعاله آخٌذ بنوايص اجلميع*. 

ِمّا   ، بموسيقاه  أّخاٍذ،  دالٍّ  فّنٍي  نسيٍج  يف  اآليات  مجع  اإلماميف  نجح  لقد 
َيتك األثر يف نفس املتلقي بجّو عرفاين، مع ما يف النص من َوَمضاٍت فكريٍة تلوح يف 

قوله:) مل َينتِه إليَك نظٌر، ومل ُيدركَك َبرٌص( من قوله تعاىل : ﴿ٿ  ٹ   ٹ   
له  األبصار(  درك  أنهقدم)عدم  إاّل   ،(1(﴾ ڦ    ڤ   ڤ   ڤڤ   ٹ   ٹ  
عىل) درك اهلل األبصار( كام يف اآلية، وأورد املعنى األول يف صيغتني متادفتني داللة 

عىل التوكيد فيام يبدو .

نَصبها  حجارة  عىل  قائم  وهو  الكوفة،  يف   له خطبة  يف  األمُر  وكذلك 
له)جعدة بن هبرية( املخزومي ، ومَحائل سيِفه ليف ويف رجليه َنعالن ِمن ليٍف ، وكأنَّ 
جبيَنه َثفَنة َبعرِي ، وِمّا جاء فيها بعد محد اهلل، والثَّناء عليه:)) مَل ُيوَلد ُسبحانه َفيكون يِف 
َيتعاَوره  ومَل   ، َزماٌن  مُه وقٌت وال  َيَتقدَّ ، ومل  هالِكًا  ُمِورثًا  َفيُكون  َيِلد  ومَل  ُمشاَركًا،  الِعّز 
ِزياَدٌة، ال ُنقصان، َبل َظهر للُعقوِل باِم أَرانا ِمن عالماِت الَتدبرِي امُلتَقِن ، والَقضاِء امُلرَبِم ، 
داٍت َبال َعَمٍد ، قائامٍت َبال َسَنٍد  َدعاُهّن فَأَجبَن  وِمن َشواهِد خَلِقة َخلُق الَسمواِت ُمَوطَّ
نَّ  ِة وإذعاَنُ ئاٍت ، وال ُمبِطئاٍت، ولوال إقراُرُهنَّ َلُه بِالربوبيَّ طائِعاٍت ، ُمذِعنات، َغري ُمَتلكِّ
يِِّب ،  ِة، مِلا َجَعلُهنَّ َموِضعًا لَِعرِشه ، والَمسَكنًا مِلاَلئَِكتِِه وال َمصَعدًا لِلَكِلم الطَّ واِعيَّ بالطَّ

والَعمِل الصالِِح ِمن خَلِقه(()2) .

َتَتاءى  َسامعه  أو  النصِّ  قراءة  ِمن  االنتهاء  بُِمجرد  إذ  السابق،  النص  يف  وكام 
تعاىل: ﴿پ   كقوله  اقتباساته   اإلمام منها  استقى  التي  امُلباَركات  اآليات  ي  للُمتلقِّ
ڀ   ڀ  ڀ   ﴾)3)، وقوله تعاىل: ﴿ھ   ھ  ھ    ھ   ےے  ۓ  ۓ  ڭ  

)1)  األنعام/103 .
نج البالغة، خ)177(، ج 125/2_126 .   (2(

)3)  اإلخالص/3 . 
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ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ      ې  ې  ې  
ې ﴾)1)، ﴿ۅ  ۉ  ۉ       ې  ې  ې      ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ        وئ  وئ  

ۇئ   ﴾)2)، وقوله تعاىل: ﴿  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ﴾)3).

نتيجتني   قوله تعاىل:  ﴿پ  ڀ   ڀ  ڀ   ﴾ جاء هبا اإلماملَيِصل إىل 
مها؛إنَّ اهلَل مل ُيوَلد، لذلك مل يشاركه بالِعّز أحٌد، إذ مل يسبقه بالوجود أحٌد، واِنَّه جّل ُعاله 

مل َيِلد، لذلك مل يكن َموُروثًا من ِقَبل َمن َوَلد.

وهاتان حقيقتان تقودان إىل نتيجتني مها، إنَّ اهلل مل ُيسبق بالوجود وإنَّه ليس هبالٍك، 
لذا أعَقب كالَمه بقوله:)ومل َيتقّدمه وقٌت وال زماٌن ومل َيتعاَورُه زيادٌة وال نقصان(.

إشارة  فيه  امُلتَقن(  التَّدبرِي  َعالمات  ِمن  أرانا  باِم  للُعقوِل  َظهر  )بل   :وقوله
ًة إىل معنى قوله تعاىل: ﴿ وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ   َخفيَّ

ېئ  ېئىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی           جئ  حئ   ﴾)4).

وجيري التغيرُي أحيانًا يف ِصيغة اجلمع إىل املفرد، أو العكس بَِحَسب ُمقتىض احلال، 
كقوله:)وإذا ُحيِّيت بتحية َفحيِّ بأحسَن ِمنها، وإذا ُأسِدَيت اليك َيٌد فكاِفئها باِم ُيريب 

عليها ، والَفضُل مع ذلك للبادي()5)، اآلية املباركة بصيغة اجلمع: ﴿ی  جئ  حئ         
ٌه البنه  مئ   ىئ  يئ  جب   حبخب  مب      ىب  يب         جت  حت        خت  مت   ﴾)6)، وألن الكالم ُموجَّ

احلسنأجرى اآلية – بعد اقتباسها – بصيغة املفرد، لتنسجم مع سياق املقال .

ى عملية االقتباس إىل أجزاء متناثرة، يقود مجُعها إىل اجلذر القرآين الذي  وتتشظَّ

)1) لقامن/10 . 
فصلت/11 .   (2(

فاطر/10 .   (3(
فصلت/53 .   (4(

نج البالغة، حكمة)60( ج62/3   .  (5(
النساء/86.   (6(
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ني:))... ٍة له البنه احلسنبعد انرصافه من ِصفِّ انبثقت منها، كام يف قولهيف وصيَّ
واعلم َاّنك إنَّام ُخِلقَت لآلخرِة ال للدنيا، وللَفناِء ال للَبقاِء، وللَموِت ال لِلَحياِة، وإّنك 
يف َمنزِل ُقلَعٍة، وداِر بلَغٍة، وَطريٍق إىل اآلخَرِة، واِنََّك َطريُد املوِت الَّذي ال َينجو هارُبه، 
حاٍل  عىل  وأنَت  ُيدِرَكَك  إن  َحَذٍر  عىل  ِمنُه  َفُكن  ُمدرُكه،  أّنُه  ُبدَّ  وال  طالُبه،  يفوُته  وال 
ث َنفَسك ِمنها بالتَّوبِة، فيحوُل بيَنك، وَبنَي ذلك فإذا أنَت َقد أهَلكَت  َسيِّئٍة، قد ُكنَت حُتدِّ

نفَسك(()1). 

قوله تعاىل:﴿ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ        ۉ  ۉ  ېې  ې  ې   ى  
ى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ       ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  
ی    جئ     حئ   مئ  ىئ   ﴾)2)، توزع يف قوله : )وإنََّك َطريُد املوت + ال َينُجو 
املوت يف)هاربه،  إىل  يعود  مري )اهلاء(  ُمدِرُكه، والضَّ ، ألنَّه   ) َيفوُتُه طالُِبه  هارُبُه + ال 
عة من  طالبه، إنَّه( ، وجمموع هذا كله ُيوصل إىل )ُيدرككم املوُت( ، وهي مجيعها ُمتفرِّ
الكلمة القرآنية )ُيدرككم( ، النَّ كلمة )ُيدرك( تتضّمن )ُيطاِرد( ومن ثم ال ينجو هارُبه، 

وال يفوته طالُبه ، وال ُبّد أّنه ُمدِرُكه .

تعاىل: ﴿ں  ں  ڻڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ    قوله  أصداء  ونجد 
ھ   ﴾)3)، وقوله تعاىل:﴿ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ   ۋ  
ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې     ې  ى  ى  ائائ  ەئ  ەئ   وئ  
أجَلك،  بسابٍق  فإنَّك لسَت  بعد،  ا  بن عباس:))أمَّ اهلل  قولهلعبد  ﴾)4)، يف  وئ   
وال َمرزوٍق ما ليَس لك، واعلم بأنَّ الدهَر َيومان:يوٌم لك، ويوٌم َعليك، وأنَّ الدنيا داُر 

تِك(()5). ُدَول، َفام كان منها لَك أتاَك عىل َضعِفك، وما كان منها َعليَك مل َتدفعه بِقوَّ

نج البالغة، )31( ج55-54/3 .  (1(
)2)  النساء/78.

األعراف/34.  (3(
آل عمران/140.   (4(

نج البالغة، ك)72(، ج146/3.  (5(
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َبعد  هلا  املقابل  والتعبري   ، قرآينٌّ تعبرٌي  النَّاس(  َبنَي  نداوهلا  اُم  األيَّ )وتلَك 
حَمّلها)الدنيا( َحّل  هو)األيام(التي  بينهام  فارق  ُدَول(ُيالحظ  داُر  الدنيا  االقتباس)وأنَّ 

اِمع، وإن كان التعبرُي القرآين ال َيرقى إليِه أيُّ َكالٍم . وال فارق بني املعنى يف ِذهِن السَّ

خامسًا :اقتِباس المَلة ألقرآنِيَّة  َغرِي امُلباِش الَبعيد)املعنوي( .

القرآين،  النّص  بني  املعنوي  التَّعالق  يصة  بِخصِّ النوع  هذا  يف  االقتباس  يتفّرد 
والنّص النهجي، فيصبح من الَعسري عىل املتلقي أن َيفصل بينهام، أو الرجوع إىل املَورد 

القرآين الذي اسَتقى منه اإلمام، فيغدو غائِبًا يف َشكله، حارضًا يف معناه.

 ، مقصودة  غري  أو  مقصودة  بصورة  النصوص  ملعاين  استجالبات  بِمثابة  وهو 
وهو تأثر باملَحفوظ القرآين ، ويأخذ ُبعدًا يتجاوز فيه االقتباس اإلشاري ألنَّ )االقتباَس 
اإلشاري( ما أشار إليه الشاعر]أو الناثر[ ، من اآليات ِمن َغري أن يلتزم بلفظها وتركيبها 
، أو هو ِمّا ُعِرف فيه أنَّ الشاَعر]أو الناثر[ ُيشري إىل آيٍة من اآليات القرآنية)1)، أما املعنوي 

فيذهب إىل أبعد من ذلك ويتعلق باملعنى فقط 

 وُعِرف هذا اللون من االقتباس ، وُأفِرَدت له ُمصنَّفات عند ِكبار العلامء ومنذ 
الوارد  معناه  َعن  َنقلِه  أو  امُلقَتبس  يف  التغيري  البالغيني  بعُض  ز  َجوَّ وملّا  ُمبكر)2)،  َعهد 
فيه)3)، ُعّد هذا اللون من االقتباس ِمصداقًا ِمن َمصاديق االقتباس ، وَيِلُج هذا النوع 
كثرية،  أحاينَي  يف  به  اإلمساك  صعوبة  َيعكس  أنَّه  غري  ويرس،  بسهولة،  النصوص  يف 

معجم آيات االقتباس، ص : 19 .  (1(
)2)  ينظر:معجم املصطلحات البالغية، وتطورها، مادة)اقتباس( . وُيعّد كتاب " أالقتباس من ألقرآن ألكريم 
" للثعالبي ، ِمن أقدم املصنفات التي أفِرَدت هلذا النوع من االقتباس.ومن املؤلفات احلديثة نجد أّن الباحث 
أمحد غنيم تناول يف جانب من دراسة – عنارص اإلبداع الفني يف شعرأمحد مطر – هذا اللون من االقتباس 
َص لُه مساحًة ملحوَظًة .  ينظر:عنارص اإلبداع الفّني يف شعر أمحد مطر، كامل امحد غنيم ، مطبعة  وَخصَّ

ستارة ، قم ، 2004م
)3)  َجّوز ابُن األثري أخذ معنى واحلديث النبوي الرشيف واخلرب، َفُيكسى لفظًا َغري َلفِظِه،  ينظر:املثل السائر، 

ج242-222/1 .
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نتيجة َذوبانِه يف بنية النَّص، وإن كانت بمثابة َمناراٍت ُمضيئة وكاشفة عن معاين النص، 
ودالالته 

نجد  ما  وكثريًا  القرآنية،  املعاين  استضافت  ما  كثريًا  نصوص)النهج( 
النصوص)النهجية( تدور يف فلك تلك املعاين، أو تكون هي حمورًا هلا، فللقرآن امتداداته 
املعنوية الكثرية يف كالم اإلمام، ّما جيعل اإلحاطة هبا أمرًا عسريًا فيضطر الباحثون إىل 

اإلشارة ملا تيرس من نامذجه .

خُيِل  خطبه:))ومَل  إحدى  قولهيف  االقتباس،  من  اللون  هذا  نامذج  ومن 
قائِمٍة:ُرُسٌل  ٍة  جَّ حَمَ أو  ٍة الِزَمة،  ُحجَّ أو  ُمنَزل،  ِكتاب  أو  ُمرَسل،  َنبي  ِمن  َخلَقه  ُسبحاَنه 
َي َلُه َمن َبعَدُه(()1)، إذ  بنَِي هَلُم، من سابق ُسّمِّّّّّّّّّّّّّّّ ال ُتَقرصِّ هِبم ِقّلَة َعَدِدِهم، وال َكثرَة امُلَكذَّ

استوحىمعنى قوله تعاىل: ﴿ ڃ  ڃ  چ  چ  چچ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ       ڍ  ڍ  
، فالنبي امُلرَسل هو النَّذيُر كام يف اآلية املباركة، ويأيت  ﴾)2)، واملعنى واضٌح وجيلٌّ ڌ   
ّجٍة قائَِمٍة، وأولئك األنبياء ال ُيَؤثِّر هِبِم قّلة َعددهم، وال  ٍة الِزَمة، وحَمَ بكتاٍب ُمنَزل وُحجَّ

بنِي هلم . ِكثرة امُلكذِّ

ن معنى قولِه تعاىل: ﴿ٿ  ٿ   َي َلُه َمن َبعَدُه( تضمَّ وقوله: )ِمن سابٍِق ُسمِّ
  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ   ﴾)3)، وقد تكّرر ِذكر َمبعث الرسول املصطفى يف كالم اإلمام

يف نصوص النهج)4).

عىل ذلك َسلفت القروُن، ومَضت الدهوُر، وَسلَفت اآلباُء، وُخِلَقت األبناُء إىل 
تِه، وهذا املعنى َمأخوذ من قوله  أن بعث اهلُل سبحانه حممدًاإلنجاز ِعَدتِه، ومَتاِم ُنُبوَّ

نج البالغة، خ)1(ج18/1 – 19 .  (1(
فاطر/24 .  (2(
الصف/6 .  (3(

ج/95،  خ)191(  خ)101(ج/200،  خ)91(ج/86،  خ)85(ج/155،  )32(ج/77،  ينظر:خ   (4(
خ)208(ج2/ 219 .
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تعاىل:﴿ ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   
ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک          ک  گ   ﴾)1)، وقوله تعاىل: 

﴿ې  ى         ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  
ېئ   ﴾)2)، 

هذا النبي الذي َيعرف النبيون أمَره، وِسامتِه، وَنسَبه، وأولئك الرسل واألنبياء 
أرسلهم اهلُل حتَّى ال تكون للناس عىل اهلل حّجة ﴿ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   
ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    ﴾ )3)، ويف ذلك داللة عىل َعظيِم 

ِعناية اهللِ بالعباد، ورمحتِِه هِبِم .

واستحرض معنى قوله تعاىل: ﴿ ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋۅ   ﴾ )4)، يف خطبة 
لهيصف فيها من يتصدى للحكم بني األمة، وليس لذلك أهل فقال:))إّن أبغَض 
بيِل، َمشغوٌف  اخَلالئِِق إىل اهللِ َرجالن:رجٌل وَكَلُه اهلُل إىل نفِسه فهو جائٌِر َعن َقصِد السَّ
بكالِم بِدَعٍة، وُدعاِء َضالَلٍة، فهو ِفتَنٌة مِلَن افَتَتَن بِِه، ضالٌّ عن َهدي َمن كان َقبَله،ُ مِضلٌّ مِلَن 

ال َخطايا َغرِيِه، َرهٌن بَِخطيَئتِِه...(( )5).  اقتدى بِِه يف َحياتِه، وبعد َوفاتِِه، مَحّ

      َمن وَكَله اهلُل إىل نفسه:أي َتركه ونفسه)6)، َخرج ِمن ساحِة َرمحِة اهلل فيصبح 
الل وفتنًة مِلَن  جائرًا: )َضاّل عادل عن الطريق()7)، َمشغوفًا بكالم بِدَعة، ِمن دعاة الضَّ
اقتدى بِِه، َبعَد أن َضّل، وَهوى َعن َهدي َمن َسبقه سيكون ُمِضاّل ملن اقتدى بِه، فيدخل 
ًة َحسَنًة َفلُه أجُرها وأجُر َمن َعِمل هبا إىل  يف مصداق قول الرسول:))َمن سّن سنَّ

)1)  املائدة/19.
األحزاب/40 .  (2(

النساء/165 .  (3(
العنكبوت /13 .  (4(

نج البالغة، خ)16(، ج/ 47 .  (5(
رشح ابن أيب احلديد، ج240/1 .  (6(

املكان نفسه .  (7(
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يامة((،  الِقِ َيوِم  إىل  هِبا  َعِمَل  َمن  َوِوزِر  ِوزُرها  َفعليِه  ئًة  َسيِّ سّنًة  َسّن  وَمن  القيامة،  َيوم 
ال( تدّل عىل  ال(َخطايا َغرِيه، وصيغة املبالغة )َفعَّ لذلك فهو– هذا امُلِضّل– سيكون)مَحَّ
كثرة ما حيمله من ذنوب، باعتبار تزايد ما ستحمل من ذنوب الناس الذين َضّلوا بَِسَببِِه، 
كام أنا– صيغة املبالغة – حتمل من التوكيد، كام يف اآلية حيث نجد ولَيحمَلنَّ  املؤكدة 

بالنون الثقيلة .

 وهذا املعنى يعوُد بنا إىل اآليِة املشار إليها، واىل قوله تعاىل: ﴿ۈ  ۈ  
ٴۇ ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ېې  ى    ى  ائ  ائ   ﴾)1). 

 أعطت اآليُة حقيقة هي أنَّ هؤالء حَيملون أوزارًا فوق أوزاِرِهم، وكالمه
اهلداية،  َعن طريِق  َخرَج  إذا  فاإلنسان  َمتِها،  ُمقدَّ َبنيَّ  أن  بعد  احلقيقة،  إىل هذه  أوصلنا 

ل أوزاَرهم . واقتفى أثرًا معَوّجًا، وَتبِعه بعُض الناس، سيتحمَّ

ِكتابًا،  َيقرُأ  الَعَرِب  ِمَن  أحٌد  وليس   ، دًا  حُممَّ بعَث  اهلَل  قوله:))إنَّ   ويف 
م،  غُهم َمنجاهَتم، فاستقاَمت َقناهُتُ َتُهم، وَبلَّ ًة، فساَق الناَس حتَّى َبّوأُهم حَمِلَّ ِعي ُنُبوَّ وال َيدَّ
م، أما واهلل إن ِكنُت لفِي ساَقتِها، حتَّى َوّلت بِحذاِفرِيها، ما َضَعفُت  واطَمأّنت صفاهُتُ
مايل  َجنبِه،  ِمن  احلقُّ  خَيُرَج  حتَّى  الباطَل  مِلِثِلها؛فالنُقَبّن  هذا  َمِسريي  وان  َجبنُت،  وال 

ولقريش، لَقد قاتلَتُهم كاِفرين، وألقاتَِلّنُهم َمفُتوننِي(()2).

  نجد معنى قوله تعاىل: ﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ                 ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ﴾)3)، يطالعنا يف مستهل 

.(4(النّص الذي َتكلم فيه عن بعثة النبي

)1)  النحل/25
نج البالغة، خ )32(ج1/ 77 .  (2(

اجلمعة/2 .  (3(
وينظر أيضًا :نج البالغة، خ)140( ج/36، خ)143( ج/40، خ)153(ج69/2، )155( ج 71/2،   (4(

خ)156( ج/77 ، خ) 164( ج/99 ، خ)168(ج/104، ك)62( ج130/3 .
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ويف ناية النّص اقتبس معنى قوله:﴿ گ  گ  گ    گ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  
من  احلق  خيرج  حتى  الباطل  قوله:)فألنقبن  فضمنه   ،(1(﴾ ڱڱ  ڱ  ڱ   ں  ں    
ديدُة والقويُة التي  جنبه(، صاغ املعنى القرآين يف مجلة فعلية، َهيَمنت فيها األصواُت الشَّ
ُتعربِّ َعن انفعاٍل شعورٍي، يعترص قلَب اإلمام، وَينِّم عن َغَضٍب وتصميٍم عىل َدحِر 
َهُه" بحيوان ابتلَع جوهرًا  ي َشبَّ الظلم، واالنتصار للحق، وإخراجه ِمن بطِن الباطل الذَّ

ـَع" )2). ثمينا أَعّز ِمنه قيمًة وأَتّم فايدةً فاحتِيج إىل َشقِّ َبطنِه يف استخالص ما ابَتل

ومن الواضح أنَّ َثّمة ِسَمٍة استجاعيٍة يف استعارة اإلمامهذه مَتثَّلت يِف إعادة 
َتشِكيل استعارات ُمسَبقة يف القرآن الكريم، يف اآلية املذكورة أنَّ اهلل قوٌي قاِدٌر فرضب 
الباطَل باحلقِّ فزهق  واإلمامسعى جاهدًا إلنقاذ احلق بقوله:)ألنقبّن( وسياق كالم 
عليه  ملا  جلّية  إشارة  التعبري  هذا  ويف  الباطل،  وقيام  احلقِّ  ضياع  إىل  اإلمامُيوِحي 
الناس ِمن ِفَتن واضطراب حتَّى أّنم مل يعودوا قادرين عىل رؤية احلق وأتباعه، ِمّا اضطر 

اإلمامإىل إخراجه وإظهاره إىل الناس ليلقي احلجَة عليهم .

نحن إذن أمام استعارة "تناّصية" الرتباطها باالستعارة القرآنية، تصوير استعاري 
يِّل ُصَوٍر َيكاد َيراها، إنَّه تصويٌر  ُيدِهش املتلقي ويستوقفه طويال، وَيمنحه املقدرة عىل َتَ
املعنى  ل  وَحوَّ الوجود،  عامل  إىل  وأخرجه  وَدّق،  َخِفي  ما  جّسم  حني  بالداللة،  نابٌض 

الذهني إىل ُمدَرٍك ماّدي)3).

مَحل التصويُر االستعاري دالالٍت ِعديدة، منها إظهار الباطل بصورة حيوانية، 

)1)  األنبياء/18 .
رشح ابن ميثم البحراين، ج1/ 266 .  (2(

الباطل((وقوله))ولقد  جيشاِت  قوله:))الدافع  وهو  الباطل،  فيه  جسم  آخر  استعاري  تصوير   وله  (3(
خ)66(ج139/3.ويرى  خ)49(ج95/1،  البالغة،  ينظر:نج  وَعيَنه((،  األمر  هذا  أنَف  رَضبُت 
صاحب)رشح نج البالغة(إنا كناية " أراد هباأنه سيقاتل أهل الباطل حتى يتدوا إىل ما هو عليه 
السيد  البالغة،  رشح نج  الباطل".  الباطل، ويتخلص احلق ما يشوبه من هذا  من احلق وبذلك يموت 

عباس عيل املوسوي، بريوت، دار الرسول، واملحجة البيضاء، 1418هـ، ج186/2     
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من  احلرب  ِغامر  َخوض  ذلك  اإلمامفاستدعى  عند  احلق  قيمة  ُتظهر  وأخرى 
أجله، وثالثة ُتَبنيَّ املشقة واملعاناة التي واجهها اإلماميف إخراجه، وإقراره وتثبيته، 
ورابعة ُتظِهر علو الباطل، وطغيانه، واستِتار احلق للداللة عىل كثرة الفتن التي واجهها 
عىل  استفهام  وهو  ولقريش(،  قوله:)مايل  بدليل  قريش،  اإلمامآنذاك)1)مع 
سبيل اإلنكار ملا َبينه وبينهم ِمّا ُيوِجب االختالف ، وجحد فضيلته، وَحسم ألعذارهم 

يف َحربِه)2).

بهة،  الشُّ تكون  وهنا   ، وضاع  فاسَتَتَ   ، احلّق  مع  امتزَج  الباطَل  إنَّ  القول  أراد   
عند التباس احَلقِّ بالباِطل تتلط األمور عىل الناس ، وينخدعوا بكلِّ ناِعٍق وِضّليل ، 
حني خيتلط احلُق بالباطِل يسهل خداع الناس ، ِمّا دعا اإلمام  إىل التنبيه عىل هذا 
ا َتشَبه  َيت الّشبهة ُشبهة ألنَّ األمر مرارًا يف كالمه)3)، وأّكد هذا األمر بقوله: )وإنَّام ُسمِّ

احَلق()4). 

ولهقوٌل آخر َضّمنه معنًى قرآنيًا، فنلمح فيه َصداه، حيث قال:))فام َينجو ِمَن 
املوِت َمن خاَفه، وال ُيعطى البقاُء َمن أَحّبه(()5)، محلت هذا املعنى ِعّدة آيات مباركات 

كقوله تعاىل:﴿ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ        ۉ  ۉ  ېې  ې  ې   ى  ى  
ائ  ائ  ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ       ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  ی    

ني والنهروان، ويرى  يف قوله :))فقأُت عنَي الفتَنِة((، يرى التستي يف تفسريه إنا ِفتنة اجلمل، وِصفِّ  (1(
ا استعارة لفتنة اجَلَمل، ويرى السيد حسني الشريازي إنا استعارة أراد هبا ِفتَنَة اخَلواِرج. ينظر:  الراوندي  إنَّ
هبج الصباغة، للتستي، ج372/5 .  وينظر: منهاج الرباعة، للراوندي ، ج424/2. وينظر:توضيح نج 

البالغة، حسني الشريازي، دار تراث الشيعة، طهران ، )د.ت( ، ج94/2. 
رشح ابن ميثم البحراين، ج266/1 .  (2(

البالغة،  ينظر:نج   .  ))... امُلرتاِدين  َعىل  خُيَف  مل  احلّق  مزاج  عىل  َخُلَص  الباطَل  أّن  فلو   ((: قال   (3(
خ)49(، ج/95 .

ينظر: نج البالغة، خ)37(ج85/1 .  (4(
)5)  املكان نفسه .
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جئ     حئ   مئ  ىئ   ﴾)1)، وقوله تعالــى: ﴿ں  ں  ڻڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  
ہہ  ہ   ھ   ﴾)2)، كل امريء الٍق ما َيفّر ِمنه يف ِفراِره، واألجل مساق النفس، 
واهلرب منه موافاته)3)، واألجل جّنة حصينة)4)، هكذا هي فلسفة املوت عند عيلال 
ب إليه َيمَنح البقاء، فاهلروب ِمنُه هو ُهروٌب إليه.، ال بروج  اخلوَف ُينجي منه وال التقرُّ

ل إليهم دون مانٍع له إاّل األَجل، وهو َمنٌع إىل ِحني . متنعُه، وال حصون، ويتسلَّ

مجلتني  فأصبحتا   ، ُيعطى(  )ال   ، َينُج(  )ما   : منفيتان  مجلتان  النصُّ  َتصّدرت 
ذلك  عن  فنتج  املفردتني:)خاَفه(و)أَحبَّه(،  يف  والطباُق  السجُع،  فيهام  َتوّحد  منفيتني، 
ر متعًة ُمضاَعَفًة مَتّثلت يف ُوضوح  التوّحد، والتالزم مَتام املعنى، والتناغم الصويت ، َوَوفَّ

املعنى ، وَسالمة العبارة .

تعاىل: ﴿ڃ  ڃ  ڃچ   چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ   بنَي قوله  الصلُة  وال تفي 
ٻ   ٻ   ﴿ٻ   تعاىل:  وقوله   ،(5(﴾ ڎ    ڎ   ڌ   ڌ    ڍ   ڍ   ڇ  
﴾)6)من  ٿ    ٺ   ٺ   ٺ       ڀٺ   ڀ    ڀ   ڀ    پ   پ   پ     پ   ٻ  
إذ  واجلوُد  اإلعطاُء  يكِديه  وال  واجلمود،  املنُع  َيفُرُه  ال  ي  َََََ الّذَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ هللِ  وقوله:))احلمُد  جهة، 
كلُّ ُمعٍط ُمنَتَقص ِسواه، وكلُّ مانٍِع َمذموٍم ما َخاله، وهو املَّنان بَفوائِِد النَِّعم، وَعوائِد 
اِغبني إليِه،  املزيِد والِقَسم، ِعياُلُه اخَللق، َضِمن أرزاَقُهم، وقّدر أقواهَتم، وَنَج َسبَيل الرَّ

الِبنَي ما َلَديه(()7). والطَّ

النساء/78 .  (1(
األعراف/34 .  (2(

ينظر:نج البالغة، خ)145(، ج45/2 .  (3(
ينظر:نج البالغة، خ)120(، ج5/2 -6 .  (4(

النحل/96 .  (5(
هود/6 .  (6(

)7)   نج البالغة، خ)87(، ج/159 .
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)ال يفُرُه املَنُع(:ال يزيد يف مالِِه املَنُع)1)، )وال ُيكِديه اإلعطاُء(:ال يفقره وال ينفد 
َخزائُِنُه)2)، و )كّل َمعٍط ُمنَتِقٌص ِسواه(، و)كّل مانع َمذموم ما َخاله(، )سواه، ماخاله( 
ٌة لقولِه)ال يفُرُه  واجلملة ِعلَّ مرِي العائد هلل َجلَّ ذكُره"  ُمتَِّصلتان بالضَّ أداتان استثنائيتان 
َمَنع  ألنَّه  أيضًا  احلمد  فيستحق  حكمة  َبل  الذّم،  فيستحق  ُبخاًل  منعه  ليس  املنُع(:أي 
زَق لِعباِده لَبغوا يف األرض ولكن  ظاِهرا، وأعطى يف احلقيقة واملعنى ولو َبَسط اهلل الرِّ

.(3( ينزل بَِقدر ما يشاء إنَّه بِعباِده َخبرٌي َبصرٌي

عطائه  كثرة  مع  العباد،  عىل  املَّن  كثرة  عىل  للداللة  ُمبالغة  صيغة  واخلرب)املّنان( 
َتَتجىّل عظمة   ،  َينَفد وما ِعند اهلل باق وما عندكم  َتنُقص خزائُِنه  لعباده ال يفتقر وال 
خزائن اهلل، بعدم نفاِدها مع كلِّ هذا املَّن والَعطاِء واجلوِد للخالئِق، والكائنات مع كثرة 
ِعياله وما ِمن داّبة يف األرض إاّل َعىل اهلل رزقها، وَيعلم ُمستقّرها، وُمستودعها كلٌّ يف 

.ِكتاٍب ُمبني

َمقاَلتِنا  سمع  عباِدك  ِمن  عبٍد  أّيام  قوله:))اللهم  أن  احلديد  أيب  ابُن  وَيرى 
إاّل  هلا  َبعَد سمِعِه  فأبى  والدنيا،  الدين  امُلفِسدة يف  َغري  وامُلصِلحة  اجلائِرة،  َغري  العاِدلة 
النكوص َعن نرِصتِك واإلبطاِء َعن إعزاِز ديِنك، فإنَّا َنستشِهُدك َعليه يا أكثر الشاِهدين 
َعن  امُلغنِي  َبعده  أنت  ثم  أسَكنَتُه أرَضك وسمواتِك  َمن  مَجيع  َشهادًة، ونستشهد عليه 

َنرِصه، واآلخذ َلُه بَذنبِه...(()4).  

قريب من قوله تعاىل: ﴿ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی   ﴾ 

نج  ظالل  ج288/6.وينظر:يف  للخوئي،  الرباعة،  منهاج  وينظر:   . ج117/6  احلديد،  أيب  ابن  رشح    (1(
البالغة، ج6/2.

ه املنُع((. منهاج الرباعة، للراوندي ، ج378/1. )2)  املكان نفسه .ويف رواية )الراوندي(:))ال يرضُّ
)3) هبج الصباغة، التستي، ج201/1 -202 .

نج البالغة، خ)207(ج219/2 .   (4(



91

)1)، قال  : ))ثم أنت بعده املغني عن نرصه(()2)، واألظهر من ذلك الصلة بني قوله 

تعالـى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀڀ   ﴾)3)، وقوله : ) إّنا نستشهدك 
عليه يا أكرب الشاهدين شهادًة( .

لقد مَتظهر النّص بأسلوِب الدعاء اإلنشائي امُلطّل عىل املتلقي بالدعاء)اللهم(، 
وبه يدعو اإلمامباالستغناء َعن نرصة كّل من سمع مقالة أهل البيت، وأبى 
إاّل النكوص: التأخر)4)، واستشهد عىل ذلك ربَّ العاملني، وهو أكرَب الشاهدين، وأشَهد 

مجيَع ما أسَكَنُه اهلُل األرَض والسامواِت .

 إنَّ استحضار االسم املوصول ما )مجيع ما أسكنته( للداللة عىل شمول مجيع 
أسَكنَته(السَتوَجَب ذلك  قال)َمن  بالشهادة، ولو  َحّية ومجادات  كائنات  اهلل من  خلق 
)ما(  املوصول  اسم  خالل  ِمن  اإلمامالعموم  أراد  ِسواه،  دوَن  العاقل  َتِصيص 

ًة كبرية. لتكون الشهادُة عامَّ

ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿٿ    ﴿ تعاىل:  قوله  معنى  وَعكس   
ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ﴾)5) يف قوله: ))أرَسَله 
بالّضياِء، وَقّدمُه يف االصطفاِء، فَرَتَق بِه املفاتِق، وساَوَر بِِه املغالب، وَذّلل بِه الصعوبة، 

َح الضالَل عن َيمنٍي وشامل(()6). ل بِه احُلُزونة، حتَّى رَسَّ وَسهَّ

ل بِه(الضمري فيها يعود إىل  َل بِه، وسهَّ مه، ورَتَق بِه، وساوَر بِه، وذلَّ )أرسَلُه، وقدَّ
ُبعدًا  لت مقاطع صوتية متناغمة أضفت  ، ومع ما رافقها من َسجع شكَّ الرسول 

حممد/38 .  (1(
رشح ابن أيب احلديد، ج/219 .  (2(

األنعام/19 .  (3(
)4)  رشح ابن أيب احلديد، ج48/11 .

)5)  إبراهيم/1 .
نج البالغة، خ )208(ج220/2 .  (6(
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موسيقيًا عىل النص .

هو  واالصطفاء  جيل،  قرآينٌّ  استعاريٌّ  تعبرٌي  وهو  القرآن،  ياء:أي  بالضِّ أرسله 
اًم َلُه)2))4)،  ـَ مًا عىل األنبياء حتَّى صـار امُلصَطفى َعل االختيار)1)، حيث كان الرسول ُمقدَّ

ڇ   ڇ       ڇ   چ    ﴿چ   تعاىل:  قوله  إىل  بنا  باالصطفاِء(يعود  و)قّدمه 
مع  مبارشًا  حديثًا  جاءت  اآلية  أن  مع   ،(3(  ﴾ ڎ    ڎ   ڌ   ڌ      ڍڍ   ڇ  
الرسول وكالم اإلمام ورد بصيغِة احلديث عن املايض، وانرصاف املضارع 

ي . ِـّ ٍة، وتربويٍة لَيقتِدي هِبا امُلتلق إىل املايض لغرِض استحضار سريٍة أخالقيَّ

بِه  أصَلَح  تعني:  استعارة  املفاتق(  به  )رتق  النص،  يف  البيانية  الُصوُر  وَتتاَبعت 
املَفاِسد)4)، يف اجلملة استعارتان ُمتالِصقتان متثلتا يف)َرتَق ( وهي استعارة للفعل أصَلح 
وكذلك  )الَتَلف(،  بجامع  للمفاِسد  استعارة  وهي  وفــي)املَفاتِق(  )النَّفع(،  بجامـع 

عاب)5). احلال يف)ساوَر بِه املَغالِب(أي: واَثَب به الصِّ

ل بِه احُلُزونِة ( َوصٌف استعاريٌّ رفد بِه النّص ، فاحلزن ما غلَظ  وقوله:)وسهَّ
هل: ما الَن منها، واسُتعرَي لغرِي األرِض كاألخالِق ونحِوها)6). من األرِض، والسَّ

االستعارُة  هذه  وعّززت  ذهابًا)7)،  بِه  وأرسَع  َطرَدُه  الَضالل:أي  بِه  رّسَح  حتَّى 
أكثر  املعنى  فيصبح  الّضالل،  لطرد  ُمقدمة  ياء  بالضِّ فأرسله  ياء(،  بالضِّ قوله:)أرسله 
رسوخا يف نفس املتلقي، ألنَّ النفس آنس بام هو ُمدَرك باحَلواس وبِنوِر الكتاب الساطع 

كٍة . رق الّضالُل ، وانزَم عن يمنٍي وشامل يف صورٍة استعارية ُمتحرِّ َتفَّ

)1) هبج الصباغة، التستي، ج257/2 .
)2) املكان نفسه.
)3)  احلج/75 .

)4)  رشح ابن أيب احلديد، ج51/11 .
)5)املكان نفسه .

)6)  املكان نفسه .
املكان نفسه .  (7(
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أثر النص الغائب يف ثنايا نصِّ اإلمامواضح جيّل، استطاع اإلمامتذويبه 
يف نّصه إىل احلدِّ الذي ال يستطيع املتلقي َفصَله عن كالِم اإلمامفأصبح نسيجًا مغايرًا 

د الدالالت . جديدًا ُمتعدِّ

ما  ذهاب  هو  خاص  أثر  عليه  ترّتب  اإلسالم-  بالضياء-  املصطفى  إرسال  إّن 
يقابله من الظالم، وهو الكفر، فتصّب عبارة)أرسله بالضياء(ُمنطوية عىل داللة عميقٍة، 

اّنه ليس إرسال فقط، بل ذهاب نقيضه.

فذاك   ، الطاَعِة  ِظّل  إىل  عادوا  فإن  جنده:))..  لقادة  له  وصية  وقاليف 
قاِق والِعصيان، فاَند بَِمن طاَعك إىل  ، وإن توافت األموُر بالقوِم إىل الشَّ الذي ُنِحبُّ
َمن عصاك، واسَتغِن بَِمن انقاَد َمَعك َعّمن تقاعَس َعنك، فإنَّ امُلتكاِرَه مغيُبُه خرٌي ِمن 

َمشهِدِه، وُقُعوُدُه أغنى ِمن نوِضِه(()1).

ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ      ۈ   ﴿ۆ   تعاىل:  قوله  إىل  وبالَعوِد 
ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ   ﴾)2)نجد معناها 

يف قوله:) فإن امُلتكاِره َمغيُبُه خرٌي من َمشهدِه وقعوُده أغنى عن نوِضه( .

إنَّ التقارَب واضٌح وجيّل بنَي النصِّ القرآين ونصِّ اإلمام ِمن حيث املعنى ِمن 
َيغ؛ اآلية بصيغِة اجلمع وكالُم اإلمام  بصيغِة  خالل التناص، غري أنَّ التغاير بينهام بالصِّ
دة ، واشتكا باجلانب الَوعظي. ٍة ُمؤكِّ املفرد ) َمغيبُه، َمشهدُه ، قعودُه نوضه ( وبجمٍل خربيَّ

ِعنَد احلاَجِة ،  أقبَح اخُلُضوع  وِمّا جاء يف وصيته البنه اإلمام احَلَسن:))ما 
واجلفاء عنَد الِغَنى(( )3). 

ة ارتباطًا معنويًا هلذا الكالم بقوله تعاىل:﴿ڦ  ڄ  ڄ        ڄ  ڄ        َثمَّ وندرك أنَّ 

)1)  نج البالغة، ك)4(ج6/3 -7 .
)2)  التوبة/47 .

)3)  نج البالغة، ك)31(ج3/ 61 .
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ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ       ڍ  ڌ  

ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ     گ  گ  

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ       ںں   ﴾)1)، وبآيات ُأخر حتمل املعنى نفسه)2).

النّص يف معرض احلديث عن اخلضوع عند احلاجة ، واجلفاء عند انتهائها ، وإذا 
كان هذا األمر قبيحا بني العباد وعالقتهم ببعِضِهم ، فهو أشّد قبحًا يف عالقتهم مَع اهلل ، 
اِء ، وعند الوقوف عند معاين اآليات  اِء والرضَّ الذي جَتِب طاعته واإلقرار بفضِلِه يف الرسَّ
بأساليب  اإلماُمعنه  وَعربَّ   ، املنافقني  صفات  من  الصفة  هذه  إىل  نِصل  املباركات 
اجلملتني:  يف  املوازنِة  يف  مَتثَّال  بديعنيَّ  فنَّنِي  أقبح(نجد  الذم)ما  رفعنا  وإذا  متنوعة)3)، 
 ، )خضوع  املفردات  يف  الظاهر  الِغنى(والطباق  ِعند  احلاَجة=اجلفاء  ِعند  )اخلضوع 
جفاء( ، )حاجة ، غنى( ، ويكاد حرف العني يف)أقبح ، حاجة عند( ُيفصح عن األملِ 

واللوعِة واحلرقِة التي َتعِتي َصدَر اإلمام.

كر(()4)،  ِة الشَّ روا أقصاها بِقلَّ وقال:))إذا وصلت إليُكم أطراُف النَِّعِم فال ُتَنفِّ
وتكّرر مثل هذا املعنى)5)، وكثريًا ما ارتبط دوام النعم بالشكر يف كتاب اهلل كقوله تعاىل:﴿

ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ﴾ )6)، 
﴿ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ    وئ   ﴾ )7)، و﴿ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

)1)  يونس/22 – 23 .
)5(  العنكبوت/65، الفجر/15 – 16 ، النحل/53، اإلرساء/ 67 .  (2(

)3)  قال يف هذا املعنى:))إن َصّح أِمن الهيًا ، يعجب بنفِسه إذا عويف ، وَيقنط إذا ابتىل وان أصاَبُه َبالء دعا 
ُمَضطّرا وان ناَله رخاٌء أعرَض ُمَغّتا(( . نج البالغة، ق)150(ج3/ 189 .

  . بمردود((  شارد  كّل  فام  الّنعم  نفار  احذروا   ((  :  وقال  .  54 خ)12(ج3/  البالغة،  نج   (4(
ينظر:خ)246( ج3/ 207 

قال :))واهلل مستأديكم شكره(( .ينظر:نج البالغة، خ)236(ج261/2 .  (5(
)6)  إبراهيم/7 .

البقرة/152 .  (7(
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ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ   ﴾)1).

الثالثة  يف  وبالعبادة  الثانية،  يف  وبالعبادة  األوىل،  اآلية  يف  بالزيادِة  الشكُر  ارتبط 
كر، ويف  الذِّ آنِف  قولِه  ما عكسه اإلماميف  الشكر عند اهلل، وهذا  منزلة  داللة عىل 
َغرِيِه مَن األحاديث يف غري موضع كام َمّر، غري أّن الاّلفت للنظر عند السامع هو تشبيه 

ٍة واضحِة املَعامل . النِّعِم باألنعاِم التي ُينّفرها اجلحوُد يف ُصوَرٍة بيانيَّ

يصٌة من خصائص االستعارة املكينة التي َجّسمت  إنَّ قوله:)ال تنّفروا(ِخصِّ
النِّعم  عن  التعبري  منها  الدالالِت؛  من  قليٍل  بغري  وحفلت  باألنعاِم،  وشبَّهتها  النِّعم 
، والرتباط  احليوانات من خرٍي وطعام، وللداللة عىل كثرهتا  َتدّره هذه  باألنعاِم، وما 

ا صورة حّية متحركة . ا َتنفر، وهَترب عند ِقّلتِه، إنَّ كِر، إذ أنَّ َبقائِها بكثرِة الشِّ

إنَّ بقاَئها مرشوٌط بوافر الشكر، وهذا الرشط أخذه اإلماممن الرشط القرآين 
َبه إلينا  الواضح:  َلئِن َشَكرُتم ألزيَدّنكم، مل يستخدم اإلماماألمر املبارش، بل َحبَّ

بأسلوٍب بعيٍد عن صيغتِه االستعالئية 

قال تعاىل يف احلديث عن ويّل الدم: ﴿گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ   
ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہہ  ہ   ھ     ھ   ﴾ )2)، فاقتبس 

اإلمامهذا املعنى وصاغه بقوله:))أوىل الناس بالعفو أقدرهم عىل العقوبة(()3).

وجَتىّل قوله تعاىل:﴿ائ  ەئ  ەئ  وئ     وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ ۈئ  ۈئ  
وقوله  االستغفار(()5).  ومعه  يقنط  ملن  قوله:))عجبت  يف   ،(4(﴾ ېئ    ېئ  

تعاىل:﴿ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک گ     گ  گگ  ڳ   ڳ  

البقرة/172 .  (1(
اإلرساء/33 .  (2(

نج البالغة، خ)52(، ج3/ 164 .  (3(
)4)  األنفال/33 .

نج البالغة، خ)87(، ج169/3 .  (5(
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﴾)1)، يف قوله:))رب عامل  ڳ         ڳ  ڱ ڱ  ڱڱ  ں  ں    ڻ  ڻ    ڻ    

قد قتله جهله وعلمه معه ال ينفعه(()2). 

تتعطل آليُة فهِم النص ما مَل نستحرض النص القرآين الذي اسَتقى منُه اإلماُممعناه 
، والبّد للمتلقي ِمن إدامة التدبر يف النصِّ ليقف عند القاسم املشتك بينهام .

ويف قوله:))للظامل البادي غدا بكفه عظة(()3)، اقتباس معنوي لقوله تعاىل: 
﴿ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ   ﴾)4).

مجلٌة فعليٌة – مضارعة – اّتكأت عىل األسلوب الكنائي، لتكشف لنا حالًة ِمن 
اليد،  ِ، ولغريِه ، فعربَّ اإلمامعن احلرسة بَِعضِّ  ندٍم عىل َضياِع العمر ظلاًم للنفس 
كقوله:))َيعّض  النهجية  املواضع  من  موضع  غري  يف  الكنائية  الصورة  هذه  وتكّررت 
البالغي  املنظوِر  كنايٌة وفق  إّنا  أمِرِه(()5)،  املوت من  له عند  ما أصَحر  ندامًة عىل  يَده 
القديم، ورمٌز بحسِب املصطلِح النقدي احلديث لُيعرّب عن الَغيظ والَندِم الشديدين عىل 
ما َعِملوا ِمن رّش أو عىل ما مَل يعملوا ِمن َخري، وَنجح اإلماميف جعل هذه الصورة 

قادرًة عىل َبثِّ دالالهِتا .

ومهام كانت النصوص القرآنية متوارية يف نصوص اإلمام- يف هذا النوع من 
االقتباس حتديدًا – إاّل انَّه يتك أثرًا يف ذهن املتلقي يساعد عىل الوصول إليه، وَمثَّلت 

ًا . حضورًا َمِرنًا َطوِعيا ال استحضارًا َقرِسيَّ

وكذلك اقتبَس معنى قوله تعاىل: ﴿پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  
ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  

اجلمعة/5 .  (1(
نج البالغة، خ)107(، ج175/3 .  (2(
نج البالغة، ح)186(، ج195/3 .  (3(

الفرقان/27 .  (4(
نج البالغة، خ)105(ج212/1 .  (5(
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ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   ﴾)1)، وضّمنه قوله:))من الن عوده كثفت أغصانه(()2)، 
وهو اقتباس معنى معكوس لداللة معكوسة، إذ هو نتيجة عكسية لآلية املباركة، فاآلية 
دعوة إىل ترك الفظاظة والغالظة، حتى ال ينفضُّ النـاس مـن حولـه  ، ويف كالم 

اإلمام دعوة إىل اللني ليكثر االتباع واملريدين:

ال تُكن غليظًا فينفر عنك الناس = ُكن لّينا يكثر الناُس ِمن َحولِك.

ولإلماماقتباسات عديدة من هذا النوع يف النصوص النهجية قامت بتعجيِل 
إنزاِل معاين النصوص إىل ساحة فهم املتلقي)3)، وتثبيتها يف ذهنه.

)1)  آل عمران/159 .
)2)  نج البالغة، ح)214(ج201/3 .

خ)158(،  ج165/3،  خ)67(،  ج163/3،  خ)46(،  ج156/3،  خ)24(،  البالغة،  نج  مثال:  ينظر   (3(
ج192/3، خ)174(، ج194/3، خ)260(، ج210/3.


