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 :امللسمــــــت

 ئلى مالً ألاشتر)هنع هللا يضر(  (علُه الؼالم)أهمُت عهس إلامام عليّ 

ٍ مطش  )هنع هللا يضر(بلى مالٚ (علُه الؼالم)ٌهّذ نهذ ؤلامام     
ّ

خُىما وّل

ا,  هاٛ ؤَمُخه ا مهمًّ ًُ خ مً اإلاػامحن والشئي  -وّل صاٛ  -دظخىًسا جاٍس

بٍُ٘ش الثاْب في  (علُه الؼالم)واإلاهاوي ؤلاوعاهُت التي بّثها ؤلامام

هه ًدىاٛو شاون الخُاة, وإداسة شاون مُاضل زىاًا َزا الههذ ٗى 

الذولت : الاحخمانُت والاْخطادًت, وواحباث الخاٖم والخٙىمت 

بّحن َُه واحباث وضُاث الخاٖم الهادٛ، ّل  ججاٍ الشنُت، ٍو

ما ؤساد ؤلامام
ّ
 (علُه الؼالم)لزلٚ الضمً ؤو إلاالٚ )هنع هللا يضر( َٓـ؛ وإه

لى مّش الهطىس, لّٙل صمان مً الههذ ؤن ًٙىن وزُٓت مُخىخت ن

ومٙان, لّٙل خاٖم برا ما ؤساد الىجاح في بداسة الذولت لخدُٓٔ 

 نً ؤهه ٌشخمل نلى ؤَّم مبادت 
ً

مبذؤ الهذالت واإلاعاواة، َػًل

 خّٓى ؤلاوعان التي جػمً نِشه بهىاء وظًلم. 

ّ ًَل بّذ ؤن ًٙىن      
ٍٔ ٗان الههذ سظالت مً مشظٍل بلى مخل ا 

ّ
وإلا

ذ مً اإلاخلٓي جدُٓٓها, ومً زّم َةّن للمشظل ؤَ ذاٍ وياًاث ًٍش

ٍٛ ؤدوى,  الههذ ًخػمً وضاًا وجىححهاث مً خاٖم ؤنلى بلى وا

زا البدث  مداولت لل٘شِ نً الجىاهب التي هلمذ َحها شًِئا َو

ًّ للههذ، بر لم ًٓطذ  الجاهب الُنّي  (علُه الؼالم)ؤلاماممً الُ

 ؤّن رلٚ لم ًمىو مً ؤن
ّ

ر ؤلامام ًٖلمه بإهىام  في نهذٍ، بّل
ّ

ًىش

اثذ ذ البلًاء ْو ُّ  َىُت مً بًٓام وؤظالُب وبُان، ٗىهه ظ

الُطاخت والبُان، وألحل ؤن ًازش في اإلاخلٓي َةهه ّل بّذ له مً 

 اخخُاس ألالُاف واإلاهاوي وألاظالُب اإلاىاظبت ألَمُت الههذ. 

ـ البدث الػىء نلى الجىاهب الُىُت للههذ      
ّ
ومً َىا َعِعل

ٍِ ّٗل ألاظالُب ؤو  ه لم ٌعخى
ّ
مً بًٓام وؤظالُب وبُان، نلى ؤه

ما انخمذ نلى مبذؤ ال٘ثرة مً حهت، ول٘ثرة وجىّىم 
ّ
الطىس، وإه

ذ بذجم البدث مً حهت ؤخشي. ُّ  َىىن الطىس وألاظالُب والخٓ

تدساظـت َىّ  بلى مالٚ ألاشتر )هنع هللا يضر( (نلُه العًلم)نهذ ؤلامام نلّي 
ّ
 ُـ

 *ؿاؾمت دمحم ظاهط

ت العامت للتربُت في محاؿظت اللازػُت  املسًٍط

 امللخظ  معلىماث امللالت

ر امللالت : جاٍض هحن اإلاشظل نلى جدُٓٔ ياًاجه ومٓاضذٍ,         
ُ
ا ّل ًخلى مً وظاثل ح ًُّ ا ؤم خؿاب ًُّ ٗان ٖخاب بّن ؤّي هّظ ؤدبّي ظىاء ؤ

وألحل رلٚ َةّن ُميشئه ٌهمذ بلى جػمُىه نىاضش َىُت جخمثل بالجاهب ؤلآًاعّي )الطىحّي( وألاظلىبّي 

ذ اشخمل نهذ ؤلامام نلّي  ا، ْو شّي ويحَر ت نّذة, )هنع هللا يضر( بلى مالٚ ألاشتر (الؼالم علُه)والخطٍى ُّ نلى حىاهب َى

شّي  ؿىا الػىء في بدثىا َزا نلى الجاهب ؤلآًاعّي )الطىحّي( وألاظلىبّي والخطٍى
ّ
 . ظل

      

خ الاظخًلم:   7/12/2021 جاٍس

خ الخهذًل :   29/12/2021 جاٍس

ــــش: ـــٛى اليــشــ   3/2/2022 ْبــ

  19/7/2022 الىذ:مخىَش نلى 
   

  اليلماث املـخاحُت :

 (نلُه العًلم)ؤلامام نلّي 

تدساظـت َىّ  ، مالٚ ألاشتر
ّ
 ُـ
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تدساظـت َىّ  بلى مالٚ ألاشتر )هنع هللا يضر( (نلُه العًلم)نهذ ؤلامام نلّي 
ّ
 ُـ

 ٌ  املبحث ألاو

 إلاًلاعيّ املؼخىي 

ُه, َثّمت نىاضش ّل بّذ مً        ّٓ ش في مخل
ّ
ذ لىّظ ما ؤن ًاز ٍس

ُ
برا ؤ

ٔ الًشع مً بوشاثه. ّٓ ٗي حعهم في بىاء َزا الىّظ وجد ا   جىاََش

هخمذ الخ٘شاس والخخابو ,   هّذ ؤلآًام واخًذا مً َزٍ الهىاضش, َو َو

زا الخخابو ًيهئ الزًَ لخّٓبل جخابو حذًذ مىخكم ذ , ومً ا(1)َو
ّ
إلاٖا

َُهلٔ في  (2)ؤّن )) بًٓام الىثر ولُذ هكام للمٓاؾو الطىجُت ((

شسخ في ألارَان ٔ  (3)ألاظمام ٍو ّٓ ش َُه مً مىاغو ًخد
ّ
إلِاا ًخَى

ت  ُّ َحها الاوسجام الطىحي, وحشمل َزٍ اإلاىاغو: املخّعىاث اللُك

ما  ُّ ت وّلظ ت التي جٙىن راث ؤزش في بىاء الىطىص الىثًر واإلاهىىٍّ

ذ َزٍ الىطىص املخّعىا ا لتًز ًُ ل جًلئًما ضىج
ّ
ث اللُكُت التي حشٙ

 اظخدعاًها في هُىط اإلاخلٓحن. 

ذ خُل الىّظ مىغو الذساظت بهىاضش بًٓانُت مخهذدة,  ْو

ا, وهي : السجو, والجىاط,  وظىدىاٛو في َزا اإلابدث ؤقهَش

 والخ٘شاس, والؿباّ واإلآابلت. 

 السجع: -1

ّٚ ؤّن للسجو دوًسا في ج        حن الً٘لم؛ بر بّن ألاضل َُه َى ّل ش ٍض

ونىذثٍز ٌعهل نلى ألارن خُكه  (4)الانخذاٛ في مٓاؾو الً٘لم

ه )) جىاؾا الُىاضل 
ّ
ُهّشٍ بإه وجشدًذٍ َتهتّز له الىُىط وجؿشب, َو

 .  (5)في الً٘لم اإلاىثىس نلى خٍش واخذ ((

ٗان للسجو خػىٌس حلّي في الههذ إلِاا َُه مً بزشاء الىّظ     ولٓذ 

ٔ مشاد ؤلامام بلمعاث بًٓانُت ّٓ مً جىقُِ ( علُه الؼالم)جد

 َزا اللىن مً ؤلىان ؤلآًام .

ت أزلل على الىالي مإوهت في ومثاٛ رلٚ : ))  ُّ ولِؽ أحس من الطع

أكّل معىهت له في البالء، وأهطه لإلهطاؾ، واػأٌ  الطداء، و

 . (6)((باإللخاؾ... من أهل الخاضت

ٔ مً خطٛى الّسجو بحن           ّٓ ّٚ ؤّن ؤلآًام في الىّظ مخد وّل ش

:)الشخاء، والبًلء( وبحن )لإلهطاٍ، وباإللخاٍ( والسجو َحها مً 

ّٛ نلى  (7)السجو اإلاىاصي  وؤّن جىقُِ ضىث اإلاّذ )ألالِ( الذا

عام
ّ
ب اإلاهنى بلى رًَ  (8)الامخذاد والاح مو الهمضة ؤّدي بلى جٍٓش

ى  خاٛ ؤلاوعان )ؤما ؤن ًٙىن سخاء ؤو بًلء(،  وضِاإلاخلٓي, َو

 .(9)َاأللِ مً ألاضىاث التي جػُي نلى اإلاهنى الىغىح 

بّن الُاضلخحن في الىّظ العابٔ )لإلهطاٍ ، وباإللخاٍ(       

ى ؤحمل ؤهىام السجو  حاءث في ُحَمل ْطاس في سجو ْطحر َو

و خشٍو  (علُه الؼالم), وؤلامام(10)وؤغُٓها نمذ بلى جىَى

الُىاضل لُ٘عش سجابت السجهت الىاخذة, ورلٚ لشّذ اهدباٍ 

هها في  ذ ْو ت ؤلُاف الىّظ اإلاسجىم ًٍض
ّ
 نً ؤّن ْل

ً
اإلاخلٓي، َػًل

 . (11)الىُغ ورلٚ لخٓاسب الُىاضل مً ظمو العامو

ى      ا للىن بًٓاعي آخش في الىّظ، َو ًُ  نّما ظبٔ هجذ جىقُ
ً

ػًل َو

الزي خطل بحن )ماوهت( و)مهىهت( خُث  (12)مالجىاط يحر الخا

زا  , َو  الجىاط ْذ صاد مً ٖثاَت ؤلآًام الاخخًلٍ في هىم الخشٍو

     ً بّن حهاغذ السجو مو الجىاط في الىّظ ْذ ؤظهم في جٍٙى

وًمت مىظُُٓت ؤغُذ ظمت حمالُت للمهنى الزي ًادي بلى 

 سظىخه في رًَ اإلاخلٓي.

مو ألانذاء ومو َمً نٓذ مهه ضلًخا  وفي ُُُٖت حهامل الخاٖم      

 بصّمخً، وال ))   (علُه الؼالم)ورّمت، ٖخب ؤلامام
ؿال حؼسضنَّ

َُي الىّظ سجو مىاٍص   (13)(( جذِؼّن بعهسن، وال جذخلّن عسّون

بحن ألالُاف )بزّمخٚ( و)بههذٕ( و)نذّوٕ( بالطىث الشذًذ 

ُه ؤلامام(14)الاهُجاسي )الٙاٍ(
ّ
جبًها للمهنى  (علُه الؼالم)، وق

ّىة الىطُدت  ى ؤَمُت ونكم ْو ذ بًطاله بلى مالٚ، َو الزي ًٍش

التي ؤسظلها بلى نامله اإلاىبئت نً دّللت الشّذة والّٓىة التي ًىاثمها 

ضىث الٙاٍ، وبزلٚ َةّن اللُل في الىّظ اإلاسجىم ًإحي جبًها 

ذ
ّ
ى ما ؤٖ ٓهش اإلاهنى في الىّظ نلى مخابهت اللُل َو ًُ  للمهنى ّل ؤن 

اد الٓذماءنلُه  ّٓ ذ ؤَمُت السجو ودوٍس في(15)الى بًطاٛ  , مّما ًٖا

 نً السجو في 
ً

ػًل اإلاهنى وإخذار الخىايم اإلاىظُٓي في الىّظ, َو

ادة معخىي  الىظ هجذ الخىاصن بحن الهباساث ْذ ؤظهم في ٍص

 ؤلآًام .

ؤٖذ نلى مجالعت الىّلة الهلماء وانخماد  ومىه ؤًًػا خُىما      

 : )) مبذؤ الشىسي في الخ٘م
َ
 العلماء، ومىاكشت

َ
وأهِثْر مساضػت

ى مً  (16) ((الخىماء َالسجو واضر بحن )الهلماء، والخ٘ماء( َو
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تدساظـت َىّ  بلى مالٚ ألاشتر )هنع هللا يضر( (نلُه العًلم)نهذ ؤلامام نلّي 
ّ
 ُـ

؛ (18)الزي نّذٍ الهع٘شي ؤخعً وحٍى السجو (17)السجو اإلاشّضو

الىّظ ْىة بر حعاوث َٓشاجه في نذد الٙلماث مّما ؤغُى نلى 

 بًٓانُت.

ش ؤلامام     
ّ
ا بإن ٌعحر نلى  (علُه الؼالم)وفي خخام نهذٍ، رٖ

ً
مالٙ

ً جّٓذمه 
َ
ٍت ؿاغلٍت (( ما مض ى إلا

ّ
 (19))) من حىىمٍت عازلٍت، أو ُػى

َاللُكخان )نادلت و َاغلت( مّخُٓخان في الىصن وفي الطىث 

ى ضىث)الهاء( الزي ًدمل دّللت الثبىث  ألاخحر مجها َو

ّٛ نلى زبىث خٙىمت الهذٛ والعّىت اإلاإزىسة، (20)ٙىن والع , مّما ًذ

ٍى نلى   بالْى
ّ
ّٚ ؤّن ؤلآًام ّل ًخدٓٔ في السجو بّل وّل ش

ذ السجو ُْمخه  ِٓ ُ
ًُ الُىاضل، بر بّن ؤلاخًلٛ بهزا الششؽ 

ذ بًٓاًنا نزًبا جشجاح له 
ّ
زٍ ؤلانادة لألضىاث جىل الىًمُت َو

 
ّ
ِ ًخؿل ُتها نلى الُىاضل، َالْى به السجو في َزا الىُغ بْى

الىّظ )) ألّن الًشع مً الدسجُو : اإلاىاظبت بحن الٓشاثً ؤو 

ِ والعٙىن ((  بالْى
ّ
ٓش ولزلٚ ّل ًخّم بّل ُِ  .(21)اإلاضاوحت بحن ال

  الجىاغ: -2

ًّ مً َىىن البًليت ًٓىم نلى ؤظاط )) حشابه الٙلمخحن         َى َ

ذ ًجمو (22)في اللُل (( الٙلمخحن ؤضل ، واخخًلَهما مهًنى يالًبا, ْو

ا ًُ ُْمت الجىاط َُما  ، وجبذو(23)واخذ َُٙىن حىاًظا اشخٓاْ

ا, وما  ًُ ٓه مً جٓاسب وججاوغ بحن لُكحن واَتراْهما دّلل ّٓ ًد

ت ما ظِعخٓبله  ب إلاهَش
ّ
ٓه مً جدُحز لزًَ اإلاخلٓي مً جْش ّٓ ًد

 نً الجشط اإلاىظُّٓي الزي ًمىده للىّظ.
ً

 مً ًٖلم, َػًل

ش:  (علُه الؼالم)ساء بّحن ؤلامامَهىذ اخخُاس الىص        ضُاث الىٍص

 على ئزّمه((
ً
 على ظلمه، وال آزّما

ً
 . (24) )) ممن لم ٌعاون ظاملا

ا نلى قلمه، وّل       
ً
هجذ في َزا الىّظ الجىاط واضًخا في )قاإلا

ى مً  آزًما نلى بزّمه( بحن اظم الُانل واإلاطذس في الجملخحن، َو

ذ الىّظ  ش  الجىاط الاشخٓاقي, بر ًٍض
ّ
ا، َالجىاط ماز ًُ وًًما مىظُٓ

 ْــــــــىّي 

ا في بزاسة اإلاشانش    مهمًّ
ً

ٙىن نامًل في بخذار الجشط اإلاىظُٓي ٍو

ل (25)وألاَٙاس
ّ
ت مشاد اإلاشظل، َٓذ نل ذ اإلاخلٓي سيبت في مهَش ، َحًز

ًَ رلٚ بإنهم ) ؤي الىصساء(  (علُه الؼالم)ؤلامام  علُ
ّ
))أدف

أكّل لؼحرن  مإوهت، وأحؼُن لً معىهت، وأحنى ، و
ً
ًَ عؿـا علُ

))
ً
ا(  (26) ئلـا ًُ ا وإل ًُ َالخجىِغ واضر بحن )ماوهت ومهىهت(  و)نؿ

َٓذ اجُٓذ الٙلماث بهذد الخشٍو واخخلُذ بدٍش واخذ، 

والزي صاد في بًٓانُت الىّظ بالخىأَ والاوسجام حهاغذ ؤٖثر مً 

ّٗل  الخىاصن بحنلىن بًٓاعي َُه، َىجذ السجو مو الجىاط و 

لخل  الجمل ًُ ا, والزي  ذٍ جإزشًّ ٍض مّما ًبهث الخدُحز لذي اإلاخلٓي ٍو

ذ  جٓلُظ الُاضل بحن ّٗل لُكحن مخجاوعحن, ولهّل َزا مّما ًٍض

  . مً ُْمت الخجىِغ ؤلآًانُت

ؤٛو ما ؾلب مً  (علُه الؼالم)وفي بذاًت الههذ هجذ ؤلامام   

هللَا )) وأن ًىطَط مالٚ ؤمٍش بخٓىي هللا وإضًلح هُعه، بر ٖخب 

ل بىطِط 
ّ
ه، حّل اػمه، كس جىـ

ّ
ِسه ولؼاِهه؛ ؿاه ػبحاهه بللِبه ٍو

 الجىاط الاشخٓاقي َىجذ ؤًًػا (27) َمن هطَطه، وإععاِظ َمن أعّعه ((

 ، ( و) بنضاص وؤنّضٍ( بحن الُهل ومطذٍس بحن )ًىطش، وهْطش، هَطٍش

ُذ له ى بمثابت الخٖى زا مً شإهه ؤن ًىطش اإلاهنى َو ما َو ُّ ، ّلظ

في مٓام الىصر َهى ًىؿلٔ مً حصخُظ نُىب الخاٖم وإهه 

 ِ
ّ
بطىسة نامت، ًَل بّذ مً ؤلُاف جُُذ اإلاهنى وجخذمه َىق

 ؤلامام َزٍ ألالُاف لخاّدي يشغها.

خُىما هصخه بإن (علُه الؼالم)ومً الجىاط ما ٖخبه ؤلامام      

 ًٙىن سخًُما بالشنُت َٓذ ضّىِ الىاط ضىُحن: وؤنهم 
ُ
))ًـطؽ

علُه )َٓذ حاوغ ؤلامام (28) ل، وحعطُع لهُم الِعلل((منهم العل

( ججىًِعا هاًْطا )يحر جاّم(, الهلل( و)الضللبحن اللُكحن ) (الؼالم

 ؤّن الاخخًلٍ 
ّ

ُإتها, بّل ُٔ َزان اللُكان بهذد الخشٍو َو
ّ
بر اج

خطل في هىم الخٍش ولىّل َزا الاخخًلٍ لٙاد اللُل ًٙىن 

ي بًٓام الىّظ بخ٘شاٍس إلاهكم خشٍو 
ّ
زا الجىاط ًٌز مّ٘شًسا، َو

ت مشاد ؤلاماماللُكحن,  ض اإلاخلٓي بلى مهَش ُّ ، (لؼالمعلُه ا)مّما ًد

علُه )وبزلٚ ًٙىن الجىاط خادًما للمهنى الزي ؤسادٍ ؤلامام

 . (الؼالم

 الخىطاض: -3
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تدساظـت َىّ  بلى مالٚ ألاشتر )هنع هللا يضر( (نلُه العًلم)نهذ ؤلامام نلّي 
ّ
 ُـ

ًّ الٓٛى ونىطش مً نىاضش ؤلآًام،          ؤظلىب مً ؤظالُب َ

ل 
ّ
ٌهنى بـ )) جىاوب ألالُاف وإنادتها في ظُاّ الخهبحر بدُث حشٙ

))  ًخّٓطذٍ الىاقم في شهٍش ؤو هثٍر
ً
 مىظُُٓا

ً
 . (29)وًما

ش        
ّ
والخ٘شاس ؤظلىب له حمالُاجه الّذّللُت والطىجُت , َهى ًَى

 والىحذان به 
ً
ذ الٓلب له ْبىّل ىُت جٍض للىّظ )) ُْمت ضىجُت َو

))
ً
ٓا

ّ
ش.مّما  ,(30)حهل

ّ
 ًدمل اإلاخلٓي نلى الاظخمام والخإز

ى   ى نلى ؤهىام، ومً َزٍ ألاهىام: الخ٘شاس الطشفي، َو َو

ذ وسدث ٖثحًرا ج٘شاس ضًُت مهُىت مثل ضًُ ت )ؤَهل الخُػُل( ْو

علُه )في الىّظ، ومً رلٚ: ما وسد في اخخُاس الٓاض ي، َبّحن ؤلامام

خً في ضُاجه:  (الؼالم ُّ )) زّم ادتر للخىِم بحن الىاِغ أؿػَل ضع

هم 
ّ
أكل بهاث، وآدصهم بالُدجج، و

ّ
هـِؼً،... وأوكـهم في الش

ف ألا 
ّ
 بمطاحعِت الخطم، وأضبرهم على جىش

ً
مىض، جبّرما

ػاح الخىم((
ّ
.ًلخل في الىّظ العابٔ (31) وأضطمهم عىَس اج

ج٘شاس ضًُت الخُػُل وهي ضًُت راث حشط مىظُٓي واخذ 

 نّما 
َ
ُبُت واخذة جيخمي بلى خٓل دّللي واخذ، َػًل وبيُت جٖش

ؤخذزخه بغاَت َزٍ الطًُت بلى الػمحر ) َم( مً جىاصن بحن 

ت  ُّ ؤلُاف الجمل العّذ َإزشي َزا الخ٘شاس والخىاصن الىّظ بةًٓان

ُت. بن الز
ّ
بلى ؤلاؾالت والخ٘شاس في  (علُه الؼالم)ي دنا ؤلامام م٘ث

ضُاث الٓاض ي َى ما لهزٍ الىقُُت مً مٙاهت في الخٙىمت ًَل 

بّذ للٓاض ي ؤن جٙىن ضُاجه زابخت َُه مًلصمت له، َاظخهمل 

ّٛ نلى الذوام  (علُه الؼالم)ؤلامام ضًُت الخُػُل التي جذ

 والثبىث ٗي جٙىن ملخطٓت بصخظ الٓاض ي. 

ؤن ًٙىن الىالي مً ؤَل الثٓت  (علُه الؼالم)لٓذ خشص ؤلامام     

ُهت في ؤصخابه ختى برا ما ؾلب  لذي الىاط ضاخب اإلاجزلت الَش

)) ، َ٘خب: ؤمًشا ظاسم الجمُو بلى جىُُزٍ وظمهىا وؤؾانىا له

 منهم أهل الخجطبت والخُاء، من أهل البُىجاِث الطالخِت، 
ّ
وجىخ

، وأصّح واللسِم في إلاػالم 
ً
املخلّسمت، ؿاّنهم أهطُم أدالكا

اكِب ألامىض   في عى
ُ
، وأبلؽ

ً
اكا أكّل في املؿامع ئشط ، و

ً
أعطاغا

))
ً
الباب نلى ؾمو ( علُه الؼالم)َلٙي ٌعّذ ؤلامام (32) هظطا

الهّماٛ، َاإلوعان مهشٍو بؿمهه وخّبه للذهُا، والشُؿان 

ىه مً 
ّ
ما بن حعّىم مىطًبا ًم٘ َُّ ي ًىظىط له بزلٚ ّلظ رلٚ، ٗو

الباب نلى َمً حعخمُله الذهُا َةهه  (علُه الؼالم)ٌعّذ ؤلامام

ما )مً ؤَل البُىجاث الطالخت والٓذم  َُّ ؤوضر ضُاث الىّلة ّلظ

في ؤلاظًلم اإلاخّٓذمت( َمً ؤظلم خحن قهىس ؤلاظًلم َةّن ؤلاظًلم 

ه َُٙىن خُيئٍز )  ومبادثه جشّسخذ َُه ًَل ًمً٘ للذهُا ؤن حًٍش

ّل رلٚ  ؤٖشم وؤصّر  ىكش في نىاْب ألامىس(، ٗو وؾمهه ْلُل ٍو

ىه ؤلامام ِّ بطًُت الخُػُل، ٖما ّل هيس ى الخىاصن ( علُه الؼالم)ب

 اإلاىظُٓي الزي خطل ْذ ؤّدي يشغه في بًطاٛ اإلاشاد. 

ذ:        ًَ ومىه ؤًًػا نىذ جٓعُم الْى ًَ ؿُما بِى )) واحعْل لىـؼ

 ٌَ اكُذ، وأحع ًَ املى  هللِا أؿػَل جل
َ
 (33) جلً ألاكؼاِم(( وبحن

( ًَل ًيس ى الجاهب اإلاهىىي  َالخ٘شاس خطل في )ؤَػل( و) ؤحٛض

)) وإن باّلجطاٛ باهلل حهالى، َالخُاة دًً ودهُا، زّم ؤجبهها بٓىله: 

ت(( ُّ  منها الطع
ْ
ت، وػلمذ ُّ  ؿيها الى

ْ
ها هلِل ئشا ضلخذ

ّ
 ول

ْ
 (34) واهذ

ِ نلى ) ى السجو والْى ( مّما الهاءَإجبهه بلىن بًٓاعي آخش َو

ض اإلاخلٓي نلى الاظخمام.  ُّ  ؤزشي الىّظ بمىظُٓى جد

ومً ؤيشاغه: الخدزًش،  اللُل،ومّما لخكىاٍ في الىّظ ج٘شاس      

ا َُلضم لزلٚ ؤن ًٙىن َُه ههي  ًُ ا وجىححه ًً ٗان الههذ بسشاد َلّما 

ها،... وؤمش وجدزًش، ومىه: 
ّ
ها بؼحِر حل

َ
اَن والسماَء وػـى ًّ )) ئ

اَن وإلا ًّ ان وإ ًّ ججبً منها، ... وإ ٌُ  بما 
َ
ََ بىـِؼً، والثلت جعجا

 باألمىِض كبَل 
َ
ان والججلت ًّ خً باحؼاِهً، ... وإ ُّ واملّن على ضع

ان والاػخئثاَض بما  ًّ ـ ؿيها عىس ئميانها، ... وإ
ّ
أواِنها، أو الدؼل

عنى به مّما كس وضَح 
ُ
، والخؼابي عّما ح

ٌ
الىاُغ ؿُه أػىة

إ ( خمغ مّشاث ًىحي للمخلٓي َخ٘شاس لُ (35) للُعُىِن(( ًّ ل ) ب

 ِلَم ّٖشٍس ؤلامام
ّ

 (؟!،علُه الؼالم)بإَمُت الخدزًش الىاسد، وإّل

َلٙي ًبّحن ؤَمُت )خشمت ظُٚ الذم، ونذم ؤلاعجاب بالىُغ، 

ًّ نلى الشنُت، ونذم العجلت باألمىس،  ونذم الاظخئثاس ونذم اإلا

للىُغ بما َُه الىاط ظىاظُت، ونذم الخًاَل نً نُىب 

بلى ج٘شاس لُل ( علُه الؼالم)( نمذ ؤلامامخاضخه الىاضخت 

بر بّن الهذٍ مً الخ٘شاس وؤلالخاح نلى بنادة الٙلمت ٌهىد )بًإ( 

ّٚ (36)ألظباب مجها : ْشم ألاظمام وجإدًت الًشع اإلآطىد ، وّل ش
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تدساظـت َىّ  بلى مالٚ ألاشتر )هنع هللا يضر( (نلُه العًلم)نهذ ؤلامام نلّي 
ّ
 ُـ

س مىه  ؤن َزا الخ٘شاس مو
َّ
مو زباث خٍش الهؿِ واخخًلٍ املخز

لُل الخدزًش الزي ج٘شس بطًُت واخذة ٌهضص ؤلاخعاط بمىظٓت 

خه . ُّ  الىّظ وإًٓان

ومىه: ومً ألالُاف التي جّ٘شسث في الههذ: لُل الجًللت)هللا(      

))أهطف هللا وأهطف الىاغ من هـؼً ومن داضت أهلً 

 
ّ

جـعل جظِلم، ومن ظلم  ومن لً ؿُه هىي من ضعُخً، ؿاهً ئال

عباز هللا وان هللا دطمه زون عبازه وَمن داضمه هللا أزحؼ 

 ))  حتى ًجزع أو ًخَى
ً
 .(37)حجخه ووان هلل حطبا

ّٖشس لُل الجًللت في الىّظ  (علُه الؼالم)اإلالخىف ؤّن ؤلامام      

ر بزٍٖش )حهالى( ًدمل اإلاخلٓي 
ّ
خمغ مّشاث، وفي َزا الخ٘شاس جلز

ػله؛ ألّن  نلى الهِش في خالت جإملُت بهكمت هللا حهالى َو

ٖما ؤّن  (38)ما يشع مً ؤيشاع الخ٘شاسالاظخهزاب بخ٘شاس لُل 

بذو ؤن العُاّ اْخض ى ج٘شاس لُل الخ٘شاس  ؤينى الىّظ باإلًٓام ٍو

الجًللت َاإلمام)نلُه العًلم( في مٓام جدزًش مً يػب هللا 

ؼ نً لُل  ٗان بةمٙان ؤلامام الخهٍى وجزٖحر مالٚ باهلل، و

الجًللت اإلاّ٘شس بالػمحر؛ بّل بهه نذٛ نً رلٚ ٗي ًدٓٔ الخ٘شاس 

وقُُخُه: الجمالُت بةخذار ؤلآًام والخىايم والدعاّو الىًمي في 

ى الىّظ، والذّللُت بالخإُٖذ  نلى اإلاهنى الزي ًشمي بلُه َو

ذ ْذسجه.
ّ
 الخدزًش مً يػب هللا حل

 نً الخ٘شاس اللُكي هجذ ج٘شاًسا لجملتي الششؽ، وما 
ً
ىا َػًل َو

زا له ؤزش حلّي في ج٘ثُِ ؤلآًام، َالىّظ    –َحهما مً جىاصن َو
ً
برا

و بكاَشجحن: ألاولى الخ٘شاس في اللُل وفي الجملت  –
ّ
َىا مْى

هُت: الخىاصن الخاضل بحن حملتي الششؽ مّما واد الششؾُت، والثا

 في بًٓانُت الىّظ.

 الؿباق وامللابلت: -4

وما مً  (39)ٌهني الؿباّ: الجمو بحن الش يء وغّذٍ في هّظ ما     

ا؛ 
ً
ّٚ في ؤّن َزا الجمو بحن اإلاخػاّدًً في الً٘لم ّل ًاحى به حضاَ ش

 وإهما ألداء وقُُت ما في بقهاس مهًنى ؤو ٖشِ مًًضي. 

ٗان الخؿاب ًخػمً نًلْت الخاٖم بالشنُت ؤو املخٙىم،      ا 
ّ
وإلا

َهى ؤظاًظا ْاثم نلى اإلآابلت بحن الشثِغ واإلاشئوط، ما ؤّدي بلى 

 ٖثرة الؿباْاث واإلآابًلث في الىّظ.

س ؤلامام    
ّ
ا مً ال٘بر والُخش  (علُه الؼالم)َهىذما خز

ً
مالٙ

)) بهكمخه وؤلاعجاب بىُعه ؤو معاماة هللا في نكمخه ٖخب له: 

 ًَ ه ال ًَس لً بىلمِخه، وال ػنى ب
ّ
َِ هللِا ؿاه  هـَؼً لخط

ّ
وال جىطبن

ل رلٚ بإّن ؤلاوعان خاغو  (40) عن عـِىه وضحمِخه((
ّ
َٓذ نل

ت( ولِغ لٓذسة هللا حهالى وّل ًملٚ شًِئا ؤمامها، ًَل ًذَو )الىٓم

ما مىغو الشاَذ، خُث الؿباّ بحن  له ينى نً )الشخمت( َو

 في مىظٓت الىّظ  َاجحن الٙلمخحن،
ً
ٗان نامًل زا الخػاّد  َو

 .(علُه الؼالم)وإًطاٛ َ٘شة ؤلامام

ًَ ومثاٛ آخش:      ت جػّط بش يٍء من ماض ي جل
ّ
حسزّن ػى

ُ
)) وال ج

ًَ بم ن ػّنها، والىظُض علُ
َ
 ا هلطذ منها((الّؼجن، ؿُىىن ألاحُط مل

الخاٖم نً جدذًث ؤو ابخذام  (علُه الؼالم)َىهى ؤلامام (41)

ل رلٚ بإّن )ألاحش( ًٙىن 
ّ
ظّىت حذًذة جخالِ ظجن اإلااغحن، ونل

إلاً ظّجها، ؤما )الىصس( َُٙىن نلُه بعبب ابخذانه َزٍ العّىت 

املخالُت، َالؿباّ خطل بحن )ألاحش( و)الىصس( واإلالخىف ؤّنهما 

ذ الىّظ ْىة في الخإزحر  مخىآَخان في زا ما ًٍض الىصن والسجو، َو

 ٗي ًشجذم اإلاخلٓي نً َهل مثل َزٍ ألامىس.

ؤّما اإلآابلت َخهني: الجمو )) بحن شِئحن مخىآَحن ؤو ؤٖثر وبحن       

 ششؾذ َىإ     غّذٍ ((
ً
 .(42)غّذيهما زّم برا ششؾَذ َىا ششؾا

ؤّن اخخجاب الىّلة نً  (علُه الؼالم)َدُىما بّحن ؤلامام     

الشنُت شهبت مً الػُٔ رٖش هخاثج رلٚ الاخخجاب نىذَم وهي : 

لبُح الخؼن،  م الطؼحُر،  ٍو
ُ
عظ )) ؿُْطؼط عىَسهم الىبحر، َو

حؼن اللبُح ((  .(43) ٍو

َهًلْت الخػاد واضخت في الىّظ بحن )ضًش ال٘بحر ونكم      

لى اهًٓلب الطًحر( وبحن )ْبذ الخعً وخعً الٓبُذ( للذّللت ن

ّٚ ؤّن الخىاصن َىا  ً هدُجت اخخجاب الىالي نً سنُخه، وّل ش اإلاىاٍص

 ؤخذر بًٓاًنا شّذ اإلاخلٓي بلى الىّظ.
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تدساظـت َىّ  بلى مالٚ ألاشتر )هنع هللا يضر( (نلُه العًلم)نهذ ؤلامام نلّي 
ّ
 ُـ

)) بّن مً نىامل الثٓت الاحخمانُت بحن الشاعي وسنُخه ما هّطه:     

َم من بالِةه ما وان ضؼحًرا، 
ّ
 امطب ئلى أن حعظ

ُ
ً شطؾ

ّ
وال ًسعىه

 امطب ئلى أن ح
ُ
 ((وال غعت

ً
 .(44) ؼخطؼَط من بالِةه ما وان عظُما

ا في ّٗل ٗلمت مً ٗلماث      َهًلْت الخػاّد َىا واضخت حذًّ

ِ ؤلامام
ّ
ذ وق اإلآابلت لبُان مشادٍ،  (علُه الؼالم)الىّظ؛ ْو

 نً َزا الخػاّد َةّن مّما صاد في بًٓانُت الىّظ الخىاصن 
ً
ػًل َو

 بحن الجملخحن في نذد الٙلماث ووصنها.

 ومثاٛ آخش نلى اإلآابلت، في مبذؤ ظُادة ألامت     
َ
 سخـ

ّ
)) ؿان

ؼخـُط مع  ٌُ  الخاضِت 
َ
 سخـ

ّ
 بطض ى الخاّضت، وإن

ُ
العامِت ًجخف

 .(45) ضض ى العامت ((

ً بها  (علُه الؼالم)لم ًلجإ ؤلامام       بلى اإلآابلت ٗىنها خلُت ًضٍّ

 هّطه؛ بل هي ظبُله إلًطاٛ يشغه وجدُٓٓه ، ولخإُٖذ رلٚ

ُذ ) بّن(  ِ ؤداة الخٖى
ّ
ذ وق ا في الىّظ, ْو ذ ّٖشَس ُذ اإلاهنى ْو لخٖى

 ٗان للخىاصن والسجو في الىّظ دوٌس في بىاء بًٓانُخه. 

 املبحث الثاوي

 املؼخىي ألاػلىبّي 

ه ٌهني      
ّ
ًىي للُل ؤظلىب هجذ ؤه

ّ
نىذ الشحىم بلى الجزس الل

 ًّ ٔ واإلازَب والُ   (46)الؿٍش
ً
ؤّما اضؿًلًخا َُمً٘ نّذٍ ))اظخهماّل

ًخُّشد به اإلابذم بما ًىماص به َزا الاظخهماٛ مً  (47)خاضا ًللًت((

ت نً وعي واخخُاس مً اإلابذم .  اخاث نً اللًت اإلاإلَى  اهٍض

ت بما َحها مً        ٗاهذ اللًت ألادبُت جىماص نً اللًت اإلاإلَى ا 
ّ
وإلا

اخاث، َةّن اإلابذم ٌهمذ بلى اظ خهماٛ ؤظالُب مخهذدة في اهٍض

ّٚ ؤّن في الههذ نذة ؤظالُب اجبهها  نمله ألادبي ، وّل ش

(، وظىداٛو في َزا الُطل بلٓاء الػىء نلى علُه الؼالمؤلامام)

 ؤقهش ألاظالُب في الههذ، وهي نلى الىدى آلاحي :    

 الخىهُس : -1

لجإ      ًُ  
ً
ُذ خػىٌس ٖبحر في الههذ ؛ ٗىهه ؤظلىبا ٗان ألظلىب الخٖى

ٍش في هُغ اإلاخلٓي، َهمذ ؤلامام) علُه بلُه لخثبُذ الش يء وجٍٓش

ادة بًػاح الؼالم ذاث لٍض
ّ
( بلى اظخهماٛ مجمىنت مً اإلاٖا

ه ْذ ؤدٕس يُلت 
ّ
ما ّل بّذ ؤه

ّ
ا؛ وإه

ً
اإلاػمىن، َهى ّل ًإحي به حضاَ

ّٚ نىذ اإلاخلٓي, ؤو  ل َزا الش ا, ؤو بهٙاًسا مّما ٌعخذنُه ؤن ًٍض
ًّ
شٙ

ُذ   .  (48)بالخٖى

ُذ باألدواث،       ُذ، مجها : الخٖى ذ حاء  وزّمت ؾشاثٔ للخٖى ْو

ُذ بإدواث مخهّذدة في الههذ، ومً ؤَّم َزٍ ألادواث : )بّن(  الخٖى

ذ خ٘م ما بهذَا  (علُه الؼالم)ومىه ما ٖخبه ؤلامام، التي جٖا

ؼ خاشِخه نلى نذم ؤلاؾشاء ا بترٍو
ً
 هثرة خُىما هصر مالٙ

ّ
)) ؿان

َاإلاخلٓي ْذ ٌعجبه  (49) إلاؾطاء جحسر العهى، وجسوي من العّعة((

 ؤّن 
ّ

و شإن ؤلاوعان، بّل كً ؤهه مما ًَش ً له، ٍو بؾشاء آلاخٍش

ى في  (علُه الؼالم)ؤلامام ه ٌعبب الَض
ّ
ُذٍ ؤه ًّ بخٖى ؤصاٛ َزا الك

 
ّ
ٓل  ل مً نّضجه.هُغ ؤلاوعان ٍو

 ومثاٛ رلٚ ؤًًػا :      
ُ
 أؿػَل كّطِة عحِن الُىالِة اػخلامت

ّ
)) وإن

ٌِ في البالز، وظهىُض مىّزة الطعُِت(( العس
علُه )َاإلمام (50) 

ه ؤَػل ما  (الؼالم
ّ
ؤساد بًطاٛ َ٘شة ظُادة الهذٛ في  البًلد وؤه

جهله ظهًُذا مؿمئًىا.  ًثّبذ به الىالي خ٘مه وما ٌعّشٍ ٍو

ى       ُذ ، مجها : الىُي والاظخثىاء, َو ّٛ نلى الخٖى وزّمت جشاُٖب جذ

ا  ُذ ؤمىس ًىَ٘ش ما ٌهٍش باّلظخثىاء اإلاُّشى ؤو الٓطش, ًاحى به لخٖى

ّٚ بها .  اإلاخلٓي ؤو ٌش

بام ؤوامش  (علُه الؼالم)َُي بذاًت ٖخابه ؤمش ؤلامام    
ّ
ا باج

ً
مالٙ

شاثػه  هللا َو
ّ

تي ال ٌؼعُس أحٌس ئال
ّ
 مع  )) ال

ّ
باعها، وال ٌشلى ئال

ّ
باج

َاإلاخلٓي ْذ ًتهاون بُشاثؼ هللا حهالى  (51) ُجخىِزها وإغاعِتها((

 ؤّن 
ّ

 ؤخشي لعهادة ؤلاوعان، بّل
ً

ًّ ؤّن َىإ ظبًل ك وؾانخه ٍو

ًّ بهزا ألاظلىب، َٓطش  (علُه الؼالم)ؤلامام ْؿو َزا الك

بام ؤوامش هللا، والشٓاء نلى الجخىد وؤلا 
ّ
غانت العهادة نلى اج

ذ 
ّ
بام ؤوامٍش حل

ّ
لُبّحن مشادٍ في الخإُٖذ نلى غشوسة وؤَمُت اج

 ْذسجه.  

 ؾبلاٌث ال ًطلُح بعُػها ومً ؤمثلت رلٚ:      
َ
 الطعُت

ّ
)) واعلْم أن

 ِببعٍؼ((
ّ

ش  (52) ئال
ّ
ّٚ في ؤّن ؾبٓاث املجخمو ّل ًاز َاإلاخلٓي ْذ ٌش

 ؤّن ؤلامام
ّ

ْؿو  (الؼالمعلُه )بهػها ببهؼ، بل هي مىُطلت، بّل

ذ جشابـ الؿبٓاث، وإّن ضًلخها  ٓت لُٖا ّٚ بهزٍ الؿٍش َزا الش

ا نً الجىىد  ًٓ ى ما ؤٖذٍ ّلخ ِ نلى ضًلح ّٗل مجها، َو )) ًخْى
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تدساظـت َىّ  بلى مالٚ ألاشتر )هنع هللا يضر( (نلُه العًلم)نهذ ؤلامام نلّي 
ّ
 ُـ

 ِبهم ((
ّ

 ئال
ُ
زّم ؤَل الخشاج والٓػاة  (53) ولَِؽ جلىُم الطعُت

 بالخّجاض وشوي والهّماٛ والّ٘خاب، 
ّ

 ئال
ً
)) وال كىاَم لهْم َحمُعا

 .(54) اِث((الّطىاع

ذٍ  (علُه الؼالم)ولبُان ؤَمُت الخشاج هصر ؤلامام      ّٓ الىالي بخُ

ن وضًلخه وَمً ًٓىم به 
َ
 مل

ً
 في ضالِحه وَضالِحهم َضالحا

ّ
)) ؿان

 ٌٌ هم ِعُا
ّ
 الىاَغ ول

ّ
 بِهم، ألن

ّ
ن ػىاُهم ئال

َ
ػىاُهم، وال ضالَح مل

ىا اظخهمل ؤلامام (55) على الخطاِج وأهِله(( ؤٖثر  (الؼالمعلُه )َو

ُذ بالٓطش  ُذ بـ) بّن( بلى الخٖى ُذ؛ َمً الخٖى ٓت للخٖى مً ؾٍش

والاظخثىاء زّم الخهلُل بـ) ؤّن ( ٖما ؤّن ج٘شاس ٗلمت )ضًلح( صادث 

 مً الخإزحر في اإلاخلٓي.

ما( َإضل الاظخهماٛ مهها َى ما ٌهلمه     
ّ
ُذ بـ)به ؤّما الخٖى

ّٓشٍ مً دون ه٘شان َُإحي اإلاخٙلم بهزٍ الطًُت  (56)املخاؾب ٍو

 لخزٖحٍر وجيبحهه .

ما(   
ّ
ُذ بـ)به لخزٖحر  (علُه الؼالم): ما ٖخبه ؤلامامومً ؤمثلت الخٖى

ا حذًًذا، وإّن الىاط جٓٛى ما جشي مً وّلتها  ًُ مالٚ بٙىهه وال

ٌّ على  جىكش بلى الىالي مً خًلٛ ؤنمالهو  ؼخس ٌُ )) وإهما 

جطي هللُا لهم عل ًُ  بما 
َ
َمالٚ  (57) ى ألُؼِن عباِزه((الطالخحن

ٌهلم ؤّن الىاط جزٖش مداظً الىالي ومعاوثه وإّن الذلُل نلى 

علُه )الطالخحن مجهم ما ًدىاْله الىاط مً خعً العحرة، ولّ٘ىه

 ؤساد جزٖحٍر وجيبحهه لزلٚ.  (الؼالم

 الخلؼُم: -2

ٌهّشٍ الخٓعُم بإهه )) اظدُُاء اإلاخٙلم ؤْعام الش يء بدُث ّل     

ؿىت ؤلاخاؾت بالش يء(( ى آلت الخطش َو  َو
ً
وله  (58) ًٌادس شِئا

ًها في الُطاخت ّل  ًّ الٓىلي؛ بر ؤّن له مْى مٙاهت واضخت في الُ

 .(59)ًمً٘ جخذٍ

والخٓعُم ؤظلىب بًلغي ٌهمذ َُه اإلاخٙلم بلى خطش وجػُِٔ      

 مً خًلٛ إلالمت ألاَٙاس وؤلاخاؾت بها. ًٖلمه

ومً وظاثل الخٓعُم في الههذ، الخٓعُم بالهذد وما ًشمض له،      

ا بشناًت  (علُه الؼالم)ومىه الهذد )ازىان( بر ؤوص ى ؤلامام
ً
مالٙ

ٗاهذ دًاهاتهم ؤو ؾىاثُهم خُث ٖخب بلُه:  )) ؿاّنهم الشنُت مهما 

ًَ في الّسًِن، أو ه  ل
ٌ
لِم((ضىـان: ئّما أخ

َ
ًَ في الخ ى  (60) ظحٌر ل َو

خه  ُّ ها، َالشاعي معاوٛ نً خماًت سن
ّ
جٓعُم ٌشمل ؤلاوعاهُت ٗل

ى مبذؤ الهذالت بإن ًدىاضِ الىاط ألاخّىة في الذًً والشبه في  َو

 ؤلاوعاهُت.

 ومىه ؤًًػا خُىما نهاٍ نً الاخخجاب نً الىاط:       
َ
ما أهذ

ّ
)) وإه

ٌِ في الخّم، ؿـَُم   هـُؼً بالبص
ْ
 سخذ

ٌ
أحُس ضحلحِن: ئّما امطؤ

ى باملىِع، ؿما أػطع 
ً
عؿُه،... أو مبخل

ُ
احخجاُبً من واحِب حّمٍ ح

لً((
ْ
 الىاِغ عن َمؼألِخً ئشا أٌؼىا من     بص

ّ
ىا  (61) هف َو

َهل الاخخجاب بىىنحن مً الشحاٛ:  (علُه الؼالم)خطش ؤلامام

م و   البخُل، شاًَها رلٚ بإظلىبي الاظخُهام والخعجب.الٍ٘ش

ٗةًطاثه      (علُه الؼالم)ومً الخٓعُم: الخٓعُم باإلاىغىم، 

ا بؿبٓاث املجخمو نلى اخخًلٍ ؤهىانها، مثاٛ رلٚ: 
ً
)) واعلْم مالٙ

 ببعٍؼ، وال ػنى ببعِػها 
ّ

 ؾبلاٌث ال ًطلُح بعُػها ئال
َ
 الطعُت

ّ
أن

َُ العامِت والخاضِت، عن بعٍؼ: ؿمنها ُحىىُز هللِا،  ا
ّ
ومنها هخ

ٌُ إلاهطاؾ والطؿِم، ومنها أهُل  ، ومنها عّما ٌِ  العس
ُ
ػاة

ُ
ومنها ك

ِت والخطاِج من أهِل الصّمت ومؼلمت الىاِغ، ومنها الخّجاُض  الجٍع

وي الخاحِت 
َ
 الؼـلى مْن ش

ُ
وأهُل الطىاعاث، ومنها الؿبلت

 .(62)واملؼىىِت((

ىا ًبّحن ؤلامام       جشابـ وجىاشج الهًلْت بحن ّٗل  (ؼالمعلُه ال)َو

زٍ ه٘خت  ؾبٓاث املجخمو وؤّن ؤخذَا ّل ٌعخًني نً آلاخش، َو

 لبُان وخذة ؾبٓاث املجخمو. (علُه الؼالم)ٌشحر لها ؤلامام

ّٗل ؾبٓت مً َزٍ  (علُه الؼالم)وبهذ رلٚ ًُّطل ؤلامام     

)) زّم اػخىِص بالخجاض وشوي الطىاعاِث، الؿبٓاث، ومجها: 

ُم ببسِهه، 
ّ
َُ بماِله، واملترؿ وأوِص بهم دحًرا: امللُُم منهْم واملػؿط

باعِس 
َ
بها من امل

ّ
اؿم، وحال َُ املط ؿاّنهم مىازُّ املىاؿِع، وأػبا

ؿاضِح، في بّطن وبحطن، وػهِلً وحبِلً((
َ
، َٓذ ّْعم (63) وامل

ى ؤْعام، وشّذد نلى غشوسة الخّجاس بل (علُه الؼالم)ؤلامام

الهىاًت بهم بخهلُل رلٚ بالُاء الشابؿت، شاًَها رلٚ بالؿباّ في 

( و)ظهلٚ وحبلٚ( مّما صاد في حمالُت الً٘لم ومً زّم  )بّشٕ وبدٕش

 جشظُخ اإلاهنى في رًَ اإلاخلٓي.
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تدساظـت َىّ  بلى مالٚ ألاشتر )هنع هللا يضر( (نلُه العًلم)نهذ ؤلامام نلّي 
ّ
 ُـ

علُه )ومً الخٓعُم باإلاىغىم: الىضِ، خُث ٌهمذ ؤلامام    

 ًبّحن مشادٍ للمخلٓي وؤَمُت رلٚ. بلى وضِ اإلآّعم ٗي (الؼالم

، خُث ٖخب:      ُُُت اخخُاٍس )) زّم ومً رلٚ: ضُاث الٓاض ي ٖو

ادتْر للخىِم بحن الىاغ أؿػَل ضعُخً في هـِؼً، مّمن ال جػُُم 

ت،... مّمن ال 
ّ
ه الخطىُم، وال ًخمازي في العل

ُ
به ألامىُض، وال جمحى

 .(64) ًعزهُه ئؾطاٌء، وال ٌؼخمُلُه ئػطاٌء((

ؤؾىب في وضِ الٓاض ي،  (علُه الؼالم)اإلالخىف ؤّن ؤلامام    

ا لبُان خؿىسة َزٍ الىقُُت في  ًُ ا بحمال ًُ بهذ ؤن وضُه وض

الذولت، خاجًما رلٚ بٓىله: )ّل ًضدَُه بؾشاء وّل ٌعخمُله بيشاء( 

ًّ بًلغّي: السجو والجىاط والخىاصي،  الزي احخمو َُه ؤٖثر مً َ

ت هطىص ُّ ذ َّى
ّ
زا ما ًٖا ؤلامام)نلُه العًلم( وبًليتها، مّما  َو

ذ الىّظ ّْىة وجإزحًرا.    ًٍض

 الخلسًم والخأدحر: -3

لهّل ؤخذ ؤظشاس حماٛ اللًت الهشبُت ؤظلىب الخٓذًم والخإخحر 

ٍش َزا 
ّ
؛ إلِاا ًَى اًخا نً اإلاإلٍى الزي ٌهّذ ٖعًشا  لىكام اللًت واهٍض

 نً مٓاض
ً

ذ ألاظلىب مً حمالُت وإبهاد نً الشجابت, َػًل

ببًليُت ًُُذَا العُاّ، َهى دلُل مشوهت اللًت ونذم حمىدَا، 

ً اإلابذم مً اللًت.
ّ
 وباب ًكهش َُه جم٘

م الجاس واملجشوس، ورلٚ      ٓذَّ ًُ اح بإن  ومً َىا َٓذ ًٙىن الاهٍض

إلاهنى ًشاد ببًليه بهزا الخٓذًم، وهجذ َزا الىىم مً الخٓذًم 

)) وال جىلْؼ ( إلاالٚ :       علُه الؼالمواضًخا َُما ٖخبه ؤلامام)

 بها ألالـت، 
ْ
 عمَل بها ُضسوُض هصه ألامت، واحخمعذ

ً
 ضالخت

ً
ت
ّ
ػى

ت(( ُّ  عليها الطع
ْ
الجاس  (علُه الؼالم)، َّٓذم ؤلامام(65) وضلخذ

واملجشوس ) بها( مّشجحن، و)نلحها( ْطذ الخخطُظ لُبّحن ؤَمُت 

 العّىت الطالخت.

ا باّلَخمام بالؿبٓت  (المعلُه الؼ)ونىذما وّحه ؤلامام     
ً
مالٙ

ً عنهْم بؿٌط((العُلى مً الىاط 
ّ
َٓذ ّْذم  (66) )) ؿال ٌشؼلى

ذ مشادٍ في غشوسة الانخىاء بهزٍ الؿبٓت مً الىاط.   )نجهم( لُٖا

 جـّطغ لهم ؿُه ومثله:     
ً
ًَ كؼما )) واحعْل لصوي الخاحاِث مى

))
ً
 عاما

ً
ل في َالخٓذًم خط (67) شخَطً، وججلؽ لهم  َمجلؼا

ؤٖثر مً مىغو : ) لزوي الخاحاث، مىٚ، لهم(، ْطذ الخإُٖذ 

زلٚ ٗىنهم َم ألاَّم لذي ؤلامام  .(علُه الؼالم)والخخطُظ ٖو

عخمّش ؤلامام في غشوسة الاَخمام بالؿبٓت  (علُه الؼالم)َو

العُلى مً املجخمو وؤن ًبهذ نجهم الىالي الػُٔ وألاهِ َةهه بن 

ىحب لً  )) ًبؼـ هللُا علًُ بصلًَهل   ضحمخه، وٍُ
َ
أهىاؾ

ََ ؾاعخه(( (  (68) زىا َٚ َ
زا الخٓذًم ؤَاد َّٓذم )نلُٚ، ول َو

ٔ َزا ؤلآًام الىاجج مً  ّٓ ا جد
َ
اح إلا الخإُٖذ، ولىّل وحىد َزا الاهٍض

 الخىاصي في الجملخحن . 

ومً الخٓذًم والخإخحر: جٓذًم ؤخباس الىىاسخ نلى ؤظمائها،      

 العمِل الطالِح(()) ؿلُىْن أحبَّ  مً رلٚ :
ُ
 الصداةِط ئلًُ شدحرة

َّٓذم في مٓام هصر وإسشاد للىالي،  (علُه الؼالم)َاإلمام (69)

ٔ؛ َهزا  ٗان )ؤخّب( نلى اظمها )رخحرة( ْطذ الدشٍى خبر 

ت  ا إلاهَش ًٓ  في رًَ اإلاخلٓي وؤزاس َُه حشٍى
ً

الخٓذًم ؤخذر حعائّل

 ؤخّب الزخاثش بلى ؤلاوعان.

هم عىسن، ومثله ؤًًػا       
َ
خً مىً، وأشىأ ُّ )) ولُىْن أبعَس ضع

، َّٓذم )ؤبهذ( و)ؤشىإ( ْاضًذا (70) أؾلُبهم ملعاةِب الىاغ ((

ٔ، واإلالخىف ؤّن َاجحن اللُكخحن حاءجا نلى وصن واخذ مو   الدشٍى

 
ً

ا وإًٓاًنا حمًُل ًُّ اظم ) لًُ٘( ) ؤؾلبهم( مّما ؤخذر حشًظا مىظُٓ

 جؿشب له الىُىط .

 الخىاّص : -4

ُه        مً٘ حهٍش شام في الذساظاث الخذًثت مطؿلر الخىاّص، ٍو

ه جذاخل هّظ مو هطىص ؤخشي 
ّ
زا ما ًُض ي بلى (71)نلى ؤه ، َو

 ؤّن 
ّ

هدُجت مُادَا : بّن الخىاّص ْشاءة حذًذة لىطىص ْذًمت؛ بّل

ه )) ّل ٌهُذَا ٖما هي 
ّ
اإلابذم نىذما ٌهخمذ هطىًضا ظابٓت َةه

٘ها في راٖشجه َُطّبها مً حذًذ في بهما ٌهُذ ضُايتها بهذ جُُ٘

لها ومػمىنها ((
ّ
 .(72)ْىالب حذًذة بهذ ؤن خّىس َحها ونّذٛ في شٙ

ا(؛        ًُّ ولٓذ حهّذدث ضىس دساظت الىطىص ؤلابذانُت )جىاّض

ا ا بشاسًٍّ ا ومجها ما ًٙىن جىاضًّ ًُّ ا اْخباظ ؛ (73)َمجها ما ًٙىن جىاضًّ

باس ي الٙامل املخّىس، وفي َمً الخىاّص الاْخباس ي: الخىاّص الاْخ

َزا الىىم مً الخىاّص ٌعخدػش اإلابذم الىّظ العابٔ في هّطه 
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تدساظـت َىّ  بلى مالٚ ألاشتر )هنع هللا يضر( (نلُه العًلم)نهذ ؤلامام نلّي 
ّ
 ُـ

ًّحر بىِخه ألاضلُت بهذ اْخؿانه مً  الًلخٔ لّ٘ىه ًدّىس َُه َو

)) ( إلاالٚ في بذاًت نهذٍ علُه الؼالمَٓذ ٖخب ؤلامام) (74)ظُاْه

 ما َضِحَم هللا ((
ّ

 بالؼــىِء ئال
ٌ
زا ًدىاّص مو  (75) ؿـانَّ الىــَؽ أمـاضة َو

ي ْىله حهالى:   َما َسِخَم َسّبِ
َّ

ىِء ِبّل  ِبالعُّ
ٌ
اَسة مَّ

َ َ
َغ أل ُْ ِبنَّ الىَّ

 (76) 

جدخاج  بالعىءبدعب الؿبو ماثلت بلى ألاَىاء ؤّماسة َالىُغ 

 لشخمت هللا حهالى لٙي جشجٓي وجخخلى نً نمل ّٗل ظىء.

ومىه ؤًًػا خُىما ؤمٍش باّلَخمام بالؿبٓت العُلى مً الىاط       

طّعط دّسن لهم((
ُ
 :َهزا الىّظ ًدىاّص مو ْىله حهالى (77) ))وال ج

 اِط َٕ ِللىَّ ذَّ
َ
ْش خ َطّهِ

ُ
َوّل ج

ىا ًبذو الخألِ الذّللي بحن  (78) َو

الىّطحن واضًخا؛ َهما ًدمًلن دّللت ألامش بالخىاغو ونذم 

زلٚ الىّظ ٌشحر  الخّ٘بر، َاآلًت حشحر بلى هصر لٓمان ّلبىه، ٖو

بلى هصر ؤلامام إلاالٚ بشناًت الؿبٓت العُلى مً املجخمو ونذم 

 الخّ٘بر نلحهم بعبب اإلاىطب.

عخدػش        ٌُ ؤّما الخىاّص ؤلاشاسي َُي َزا الىىم مً الخىاّص 

ٗان هىنه مً لُل ؤو ازىحن فيهّظ ظابٔ  ا  ًًّ الًالب ٌشحران بلى  ؤ

ٗإّن َزا الىىم ٌهخمذ ؤلاًجاص والخ٘ثُِ؛ َما ؤن  رلٚ الىّظ، و

ٌعمو اإلاخلٓي ؤو ًٓشؤ َزا اللُل خّتى ًيخٓل بلى ؤحىاء رلٚ الىّظ 

 .(79)الزي وسد َُه 

ً ومىه        
ُ
ً أو ػُـ

ُ
 علًُ ػىؾ

َ
أؿطؽ  بذؿأ و

َ
لُذ

ُ
))وإن ابخ

 في الىهعِة ؿما ؿى 
ّ
ها ملخلت((أو ًُسن بالعلىبت؛ ؿان

َ
ىا  (80) ك َو

ها مٓخلت(( بلى ًىطٍش الزًَ نىذ ظمام )) ضة َما َْى َةّن في الٖى

ٍُ  خُث ْاٛ حهالى:  (علُه الؼالمّْطت هبّي هللا مىس ى ) َض
َ
َىٖ

َ
َ

ِه  ُْ ى َنلَ ض َ
َ
ٓ
َ
ى َ ُمىس َ

ًبّحن ؤّن ْخل  (علُه الؼالم)َاإلمام (81)

ٗالػشب ؤو شبه نمذ  (علُه الؼالم)الخؿإ ٖما في ْطت مىس ى 

 بالعىؽ ًىحب الذًت.

 املبحث الثالث

 املؼخىي البُاوّي 

ٌهّذ الخهبحر نً اإلاهنى بالطىسة بخذي الؿشاثٔ التي بىظاؾتها      

ي وإخذار الخإزحر َُه .  ّٓ  ًمً٘ بًطاٛ اإلاهنى بلى رًَ اإلاخل

وفي َزا اإلابدث ظىدىاٛو ؤظالُب بىاء الطىسة البُاهُت في    

ً نلى الاظخهاسة وال٘ىاًت.   الىطىص مىغىم الذساظت مٓخطٍش

 :الاػخعاضة -1

ًشاد مىه الخىحُه  (علُه الؼالم)نلى الشيم مً ؤّن نهذ ؤلامام       

ًدا، بّل ؤّن  زا ًذنى ؤن ًٙىن ًٖلم ؤلامام مباشًشا ضٍش وؤلاسشاد َو

مً جىشُذ ًٖلمه بػشوب  (علُه الؼالم)ًمىو ؤلامام رلٚ لم

ش، ومجها الاظخهاسة؛ بر ؤّن الً٘لم يحر اإلاباشش ؤْىي جإزحًرا  الخطٍى

 .(علُه الؼالم)في اإلاخلٓي وهي ياًت ؤلامام

ولم جخشج وحهّذ الاظخهاسة نىطًشا مً نىاضش الطىسة البُاهُت       

اد والبًليُحن الٓذماء لها  ّٓ ُاث الى نلى ؤّنها: هٓل الٙلمت ؤو حهٍش

,يحر ؤّنها اٖدعبذ دّللتها (82)الهباسة مً مهًنى بلى مهًنى آخش

الاضؿًلخُت نلى ًذ نبذ الٓاَش الجشحاوّي الزي نّذَا مجاًصا 

 .(83)نًلْخه اإلاشابهت

)) :   (علُه الؼالم)ومً ؤمثلت الاظخهاسة في نهذ ؤلامام نليّ      

 (84) خّبت لهم، واللؿف بهم((وأشِعط كلَبً الطحمت للطعُت، وامل

ًؿلب مً مالٚ ؤن ًٙىن سخًُما بالشنُت  (علُه الؼالم)َاإلمام

ا  ًُ
ّ
ه لم ًطّشح بزلٚ؛ بل لجإ بلى الاظخهاسة مىق

ّ
 ؤه

ّ
ًبا مجهم بّل ٍْش

للخهبحر نً  (85))الشهاس( الزي َى)) ما ًلي الجعذ مً ألازىاب ((

غشوسة ْشب الشاعي ؤو اإلاعاوٛ مً سنُخه، وللذّللت نلى ؤن جٙىن 

بت حًذا ومًلضٓت للٓلب،  مٓخبًعا ْىله مً خذًث الشخمت ٍْش

( نً ألاهطاس؛ بر ْاٛ: )) ألاهطاُس شهاس والىاُط ملسو هلآو هيلع هللا ىلصسظٛى هللا )

 .(86)دزاس((

هىاِث، )) وأمَطه أن ًىومثاٛ رلٚ ؤًًػا :       
ّ
ؼَط هـَؼه مَن الش

عَعها عىس الجمحاث (( ها نً مؿامهها برا  (87) ٍو ُّ ضنها ؤي ً٘ ٍو

ذ،  حمدذ نلُه َلم جىٓذ لٓاثذ الهٓل الصخُذ والششم الطٍش

اظخهاس )ٖعش الىُغ( ؤي ْؿهها نً  (علُه الؼالم)َاإلمام

اث والشهىاث لذي ؤلاوعان للىصر والخىبُه مً الاوعُاّ 
ّ
اإلالز

ضة ؾبُهُت لذي ؤلاوعان لً٘ ًجب  وساء شهىاث الىُغ، َهي يٍش

 الخهامل مهها بدذود.
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تدساظـت َىّ  بلى مالٚ ألاشتر )هنع هللا يضر( (نلُه العًلم)نهذ ؤلامام نلّي 
ّ
 ُـ

مض ي ؤلامام      ًىّضر مبادت العلٕى وألاخًلّ  (علُه الؼالم)ٍو

توالهذالت َُ٘خب له:  ُّ ًْ حم  حّسن،  )) امل
َ
أهـً، وَػىضة

ََ لؼاهً((  ًسن، وػْط
َ
ؤي املٚ هُعٚ نىذ  (88) وػؿىة

الًػب، والعىسة: الخّذة، والخّذ: البإط، والًشب: الخّذة، 

، ًَل جمُله ظانت يػب نً  حشبحًها له بدّذة العُِ وهدٍى

حاّدة الطىاب َُجىس في الخ٘م ؤو ٌعخعجل في الهٓىبت، َاإلمام 

شش إلاا ؤخذر رلٚ الخإزحر باإلاخلٓي وشّذ لى وّضر رلٚ بخهبحر مبا

ٔ الاظخهاسة.  اهدباَه؛ بل نذٛ بلى الً٘لم يحر اإلاباشش نً ؾٍش

 _ الىىاًت :  2

ذ جٓىم الطىسة َحها نلى ؤلاًداء والخُاء، وحهني        )) ؤن ًٍش

اإلاخٙلم بزباث مهنى مً اإلاهاوي ًَل ًزٍٖش باللُل اإلاىغىم له في 

ى َى جالُه وسدَه في الىحىد َُىمئ به اللًت ولً٘ ًجيء بلى مهن

 نلُه ((
ً
جهله دلًُل زا ٌهني وحىد مهًنى زاٍن يحر  (89)بلُه ٍو َو

ي بشّى بلى اٖدشاَه مً  ّٓ اإلاهنى ألاٛو في الً٘لم ٌشهش اإلاخل

 ال٘ىاًت, ومً زّم ًٙىن الخهبحر بها ؤبلٌ مً الخهبحر اإلاباشش.

)) نً الٓاثذ الهام رٖش:     (علُه الؼالم)َُي ًٖلم ؤلامام      

ِ من حىىِزن أهصَخهم في هـِؼً هلل ولطػىِله وإلماِمً، 
ٌّ ؿى

)) 
ً
وأهلاهم حُبا

، ًَل بّذ للخاٖم مً  (90) ٖىاًت نً الشٍش

اخخُاس ؤلاوعان الشٍشِ الزي ّل حًّشٍ الذهُا وّل ًٙىن َّمه ملء 

 حُبه مً صخٍش الذهُا في جىلُخه لجىىدٍ.

))والطْم ٖخب  (علُه الؼالم)وفي مهشع هصخه وجىححهه      

)) زّم الطْم       وفي مىغو آخش:  (91) بأهِل الىضِع والّطسِق((

)) َِ ىا ًىصر ؤلامام (92) بصوي املطوءاِث وألاحؼا علُه )َو

حن بالطذّ  (الؼالم ا باّلْتراب مً الىسنحن اإلاهشَو
ً
مالٙ

حن،  ُهت وروي ألاخعاب اإلاهشَو اإلاّخطُحن باألخًلّ ؤلاظًلمُت الَش

 واظخهمل )الطٔ( ٖىاًت نً شّذة الاْتراب.

هم ومجها ما ٖخب:       
َ
 حؼخىُم أول

ً
ا  غاٍض

ً
ىىهّن عليهم َػبعا

َ
)) وال ج

  (علُه الؼالم)َهىا ههى ؤلامام (93) ((
ً
ا نً ؤن ًٙىن خاًٖما مالٙ

ا نلى سنُخه، لّ٘ىه لم ًطّشح بزلٚ بل نذٛ 
ً
ؿ

ّ
ا حاثًشا مدعل

ً
قاإلا

زا مّما ٌعدثحر اإلاخلٓي  نً اإلاهنى اإلاباشش بلى اإلاهنى الخُّي، َو

 للخإمل والبدث نً اإلاهنى اإلاشاد. 

ًْ هىان ٖخب  (علُه الؼالم)وفي مهشع هصر ؤلامام       )) ؿامل

 وشّح بىـِؼً عّما ال ًح
ُ
 الصحَّ بالىـِؽ إلاهطاؾ

ّ
ّل لً، ؿان

)) 
ْ
 أو هطهذ

ْ
ذ والٓىانت.  (94) منها ؿُما أحّبذ ىا ٖىاًت نً الَض  َو

 الخاجمت 

ُنني بإلُاقه ومهاهُه وؤظالُبه ختى  (علُه الؼالم)بّن ؤلامام   -1

 وإن لم ًً٘ ًبغي الجاهب الُنّي في الههذ.

البُاهُت في الههذ حهاغذ اإلاعخىي ؤلآًاعي وألاظالُب والطىس  -2

ًذا مً الّٓىة ومً زّم الخإزحر.  بهػها مو بهؼ, إلٖعاب الىّظ مٍض

ت التي مىدذ  -3 بّن ؤٖثر املخّعىاث البذٌهُت اللُكُت واإلاهىٍى

به اإلاهنى .
ّ
ا إلاا جؿل ًٓ ا حاءث نُى الخاؾش, وَو ًُّ  الىّظ بهًذا بًٓان

ما اإلاطذس( خػىس في الىظ, إلِا  -4 ُّ ا ٗان للجىاط الاشخٓاقّي )وّلظ

في َزٍ الطًُت )اإلاطذس( مً دّللت نلى الثبىث, ورلٚ مّما ًذنم 

ذ زبىث اإلاهاوي اإلاشاد بًطالها. ٖا  الً٘لم ٍو

ؤظلىب الخٓعُم بذا واضًخا مً بحن ألاظالُب في الههذ،  -5

ٗان الخٓعُم  ٗان نلى هىنحن: بالهذد وباإلاىغىم، و والزي 

 ومؿىًبا. 
ً

 باإلاىغىم مُّطًل

مً بحن ألاظالُب التي وحذهاَا ؤظلىب الخىاص الزي جُشم بلى  -6

 جىاص اْخباس ي وجىاص بشاسي الزي ْىامه ؤلاًجاص وال٘ثاَت.

 هىامش البحث

                                                           

 .  188:  ب. احشاسدصًىكش : مبادت الىٓذ ألادبي،   (1)

ادة بلى الىطج )  (2) ًلث ؤلآًانُت في ْطُذة الخُهُلت مً الٍش
ّ
-1948الدش٘

  . 17: د. زاثش الهزاسي (،  1980

ًىكش : حشط ألالُاف ودّللتها في البدث البًلغي والىٓذي نىذ الهشب، د   (3)

 .  226. ماَش مهذي ًَلٛ : 

 . 212/  1ًىكش : اإلاثل العاثش، غُاء الذًً بً ألازحر :   (4)

 . 210/  1م . ن :   (5)

ِ الشض يههج البًليت ،   (6)  .429:  الشٍش



 

 2022 /عشر الخامسالمجلد  الثاني/مجلة اوروك / العدد   

 

DOI:10.52113/uj05/022-15/752-765 
762 

تدساظـت َىّ  بلى مالٚ ألاشتر )هنع هللا يضر( (نلُه العًلم)نهذ ؤلامام نلّي 
ّ
 ُـ

                                                                                                  

 وجُُٓت. ًىكش: خضاهت ألادب   (7)
ً
ُٔ َُه اللُكان ألاخحران وصها

ّ
َى ما اج

 .411/ 2، ابً حجت الخمىي : وياًت ألاسب

 . 436 - 435,  176/  4:  ؤبى بشش نمشو بً نثمانًىكش : ال٘خاب ،   (8)

ت،   436 -435/  4ًىكش: ال٘خاب :   (9) : د. ببشاَُم ؤهِغ , وألاضىاث اللًٍى

28 . 

 .  18،  14/  3ًىكش: الؿشاص، ًديى الهلىّي :   (10)

 . 257/  1ًىكش : اإلاثل العاثش :   (11)

ًٓطذ به اخخًلٍ اللُكحن في نذد الخشٍو ؤو هىنها ؤو َُإتها ؤو   (12)

والىٓاد لهزا الىىم مً الجىاط . بًليُحن جشجُبها . ولٓذ حهّذدث معّمُاث ال

ا،  – 52:   د . ؤخمذ مؿلىب ًىكش : معجم اإلاطؿلخاث البًليُت وجؿّىَس

  . 76:  د. مىحر ظلؿان, والبذٌو , جإضُل وججذًذ،   109

 .442ههج البًليت :  (13)

 .  20, وظّش الُطاخت، ابً ظىان الخُاجي :  434/  4: ال٘خاب : ًىكش   (14)

/  1، واإلاثل العاثش :  11ًىكش : ؤظشاس البًليت ، نبذ الٓاَش الجشحاوي:   (15)

213. 

 .431ههج البًليت :  (16)

 وجُُٓت . ًىكش : ؤلاًػاح  (17)
ً
ا وصها ها ؤو ؤٖثَر

ّ
ُاّ ؤلُاف الُٓشجحن ٗل

ّ
َى اج

نيالبًليت ، في نلىم   .  409/  2وخضاهت ألادب :  , 393/ 2: الخؿُب الٓضٍو

 . 269الطىانخحن ، ؤبى ًَلٛ الهع٘شي : ًىكش :   (18)

 .445ههج البًليت :  (19)

ت :   (20)  . 22ًىكش : ألاضىاث اللًٍى

ًّ ألاسجام، :   (21)  في ) ولزلٚ (  196/ 1َ
ً
 مؿبهُا

ً
. ولهّل َىإ خؿإ

 والصخُذ ) ورلٚ ( ٗي ٌعخُٓم اإلاهنى .

 . 429مُخاح الهلىم ، العٙاٗي :   (22)

 .  430بالخجىِغ . ًىكش : م . ن : َزا الىىم مّما ًلخٔ  حهل العٙاٗي  (23)

 . 430ههج البًليت :   (24)

ِ الشض ي ، دمحم حمُل شلش :   (25)  . 239ًىكش : الخماظت في شهش الشٍش

 . 430ههج البًليت :   (26)

 . 427م . ن :   (27)

 . 428 - 427م . ن :   (28)

 . 239حشط ألالُاف :   (29)

ش بحن اإلاثحر والخإزحر ، د. نّض الذًً نلي العُذ :   (30)  .  86الخٍ٘ش

 . 435-434ههج البًليت :   (31)

 . 435م . ن :   (32)

                                                                                                  

 . 440م . ن :   (33)

 .م. ن والطُدت  (34)

 . 444 - 443م . ن :   (35)

 . 247ًىكش : ْػاًا الشهش اإلاهاضش ، هإص اإلاًلث٘ت :   (36)

 . 429 - 428ههج البًليت :   (37)

 . 76/  2ًىكش : اإلاششذ بلى َهم ؤشهاس الهشب ، نبذ هللا الؿُب  :   (38)

 .316ًىكش : الطىانخحن :   (39)

 .428ههج البًليت :   (40)

 .431: م . ن   (41)

 . 424مُخاح الهلىم :   (42)

 .441ههج البًليت :   (43)

 .434م . ن :   (44)

 .429م . ن :   (45)

 ) ظلب (. 319/  6:  ابً مىكىس  ًىكش : لعان الهشب ،  (46)

ت بخطاثُت ،  د. ظهذ مطلىح  :   (47)  . 49ألاظلىب ، دساظت لًٍى

 .  94/  2ًىكش : الؿشاص ، :   (48)

 .430ههج البًليت :   (49)

 .433م . ن :   (50)

 .427م . ن :   (51)

 .431م . ن :   (52)

 .432م . ن :   (53)

 .م. ن والطُدت  (54)

 .436: م . ن  (55)

وؤلاًػاح في , 330: نبذ الٓاَش الجشحاويًىكش : دّلثل ؤلاعجاص ،    (56)

ان ، 1/124نلىم البًليت :  ش ي:  , والبَر  .    231/  4 الضٖس

 .427ههج البًليت :   (57)

ان :   (58)  . 471:  3البَر

 . 144/ 3ًىكش: الؿشاص :   (59)

 . 427ههج البًليت:   (60)

 . 441م . ن :   (61)

 .432 - 431م . ن :   (62)

 . 438م . ن :   (63)

 .435 - 434 م . ن:   (64)

 .431م . ن :   (65)
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 .439م . ن :   (66)

 .م . ن والطُدت  (67)

 .440م . ن :   (68)

 .427م . ن :   (69)

 .429م . ن :   (70)

د. دمحم مُخاح ًىكش : جدلُل الخؿاب الشهشي ، اظتراجُجُت الخىاص ،    (71)

 :121  . 

 . 25: ؤخمذ هاَم دساظت ،  – الخىاّص في شهش الشّواد  (72)

ٔ ما حاء في بدث : ؤشٙاٛ الخىاص الشهشي , شهش البُاحي  (73) نلى َو

 : د. ؤخمذ ؾهمت خلبي  : 
ً
 .  61همىرحا

 .  61ًىكش: م . ن  :  (74)

 .427ههج البًليت :   (75)

 .53ًىظِ :   (76)

 .439ههج البًليت :   (77)

 .18لٓمان :   (78)

 .  68ًىكش : ؤشٙاٛ الخىاص الشهشي :   (79)

 .443ههج البًليت :   (80)

 .15الٓطظ :   (81)

آلامذي ًىكش نلى ظبُل اإلاثاٛ : اإلاىاصهت بحن شهش ؤبي جمام والبدتري ،    (82)

 .      274, والطىانخحن : 266/ 1: م 

 .  399,  29ًىكش : ؤظشاس البًليت :   (83)

 .  427ههج البًليت :   (84)

 .170: الثهالبي َٓه اللًت وظّش الهشبُت ،   (85)

ُت  1: م  الىِعابىسيصخُذ معلم ،   (86)
ّ
ٗاة , باب بنؿاء اإلاال , ٖخاب الض

ت ،  470( :  1061ْلىبهم , خذًث )  ىكش : املجاصاث الىبٍى ِ الشض ي. ٍو  الشٍش

:42   . 

 .  427ههج البًليت :   (87)

 .  444م . ن :   (88)

 . 66دّلثل ؤلاعجاص :   (89)

 . 432ههج البًليت :   (90)

 . 430م . ن :   (91)

 . 433ههج البًليت :   (92)

 . 427م . ن :   (93)

 . م . ن والطُدت  (94)

                                                                                                  

 مطازض البحث ومطاحعه //

 . م  الٓشآن الٍ٘ش

  الشخمً الجشحاوي) ث ؤظشاس البًليت , نبذ الٓاَش بً نبذ

، داس اإلاذوي ,  1ٌ( , حهلُٔ مدمىد مدمـذ شاٖش  , ؽ 474ؤو  471

 . 1991 -1412ٌحذة ,

  ت بخطاثُت، د. ظهذ مطلىح، ؽ ، 3ألاظلىب دساظت لًٍى

 م.1992 -َـ  1421نالم ال٘خب، الٓاَشة، 

  . ت , د. ببشاَُم ؤهِغ , م٘خبت نهػت مطش , د ألاضىاث اللًٍى

  ث .

 نلىم البًليت , مدمـذ بً نبذ الشخمً اإلاهشٍو  ؤلاًػاح في

ني) ث  َـ(, جدُٓٔ وحهلُٔ لجىت مً ؤظاجزة  739بالخؿُب الٓضٍو

ش, مؿبهت العىت املخمـذًت ,  ٗلُت اللًت الهشبُت بالجامو ألاَص

الٓاَشة , ؤنادث ؾبهه م٘خبت اإلاثنى ببًذاد لطاخبها ْاظم دمحم 

 الشحب.

  , البذٌو , جإضُل وججذًذ , د. مىحر ظلؿان , ميشإة اإلاهاٍس

ت ,   .  1986ؤلاظ٘ىذٍس

  ش ي ان في نلىم الٓشآن , بذس الذًً دمحم بً نبذ هللا الضٖس البَر

ٌ( , جدُٓٔ دمحم ؤبى الُػل ببشاَُم , م٘خبت داس الترار , 794) ث

 الٓاَشة , د. ث .

 ) د. دمحم  جدلُل الخؿاب الشهشي ) اظتراجُجُت الخىاص ,

ض الثٓافي الهشبي , الذاس البُػاء ,  3مُخاح  , ؽ   .1992,اإلاٖش

  ادة بلى ًلث ؤلآًانُت في ْطُذة الخُهُلت مً الٍش
ّ
الدش٘

، سهذ للؿبانت  1( , د. زاثش الهزاسي ، ؽ 1980-1948الىطج )

 .  2010واليشش , دمشٔ , 

  ش بحن اإلاثحر والخإزحر, د. نّض الذًً نلي العُذ , 2, ؽ الخٍ٘ش

 م . 1986  -1407ٌنالم ال٘خب , بحروث, 

  داس 1دساظت ، ؤخمذ هاَم  , ؽ  -الخىاص في شهش الشّواد ,

 م .  2004الشاون الثٓاَُت , بًذاد , 
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  حشط ألالُاف ودّللتها في البدث البًلغي والىٓذي نىذ

الهشب , د . ماَش مهذي ًَلٛ , داس الششُذ , ظلعلت دساظاث , 

ت الهشا  .   1980ُْت , الجمهىٍس

  2الخماظت في شهش الشٍشِ الشض ي , دمحم حمُل شلش, ؽ   ,

 .  1985اإلا٘خبت الهاإلاُت , بًذاد, 

  خضاهت ألادب وياًت ألاسب , جّٓي الذًً ؤبى ب٘ش نلّي اإلاهشٍو

, داس  1َـ(, ششح نطام شهُخى, ؽ 837بابً حجت الخمىي )ث

 .  1987وم٘خبت الهًلٛ , بحروث, 

  ؤبى ب٘ش نبذ الٓاَش بً نبذ الشخمً دّلثل ؤلاعجاص ,

،   3ٌ(, حهلُٔ مدمىد دمحم شاٖش  , ؽ 474ؤو 471الجشحاوي ) ث 

 . 1992داس اإلاذوي , حذة, 

  ظّش الُطاخت , ألامحر ؤبى دمحم نبذ هللا بً ظىان الخُاجي) ث

َـ( , ششح وجصخُذ نبذ اإلاخهاٛ الطهُذي , م٘خبت ومؿبهت 466

ش , دمحم نلي ضبُذ وؤوّلدٍ , م  م . 1969 -1389ٌُذان ألاَص

 ( , 261صخُذ معلم , معلم بً الدجاج الىِعابىسي ) ثٌ

ابي , ؽ  اع ,  1انخنى به ؤبى ْخِبت هكش دمحم الُاٍس , داس ؾُبت , الٍش

 م .  2006 –ٌ  1427

  ألاسجام , نلي الجىذي , داس الُ٘ش ًّ ) ضىس البذٌو ( َ

 الهشبي , د . ث . 

 ( , جدُٓٔ د 745الؿشاص , ًديى بً خمضة بً نلي الهلىّي ) ثٌ

ت , بحروث، 1. نبذ الخمُذ َىذاوي , ؽ  ٌ  1423،  اإلا٘خبت الهطٍش

 م .  2002 –

  ( , 430َٓه اللًت وظّش الهشبُت , ؤبى مىطىس الثهالبي)ثٌ

, داس بخُاء الترار الهشبي , 1جدُٓٔ نبذ الشصاّ اإلاهذي  , ؽ

 م .  2002بحروث, 

  ميشىساث   3ْػاًا الشهش اإلاهاضش , هإص اإلاًلث٘ت  , ؽ,

 م. 1967م٘خبت الجهػت, 

                                                                                                  

 ه , ؤبى بشش نمشو بً نثمان ) ث ٌ( , 180ٖخاب ظِبٍى

, م٘خبت الخاهجي , 3جدُٓٔ وششح نبذ العًلم دمحم َاسون , ؽ 

 م . 1988الٓاَشة, 

  ( ٖخاب الطىانخحن : ال٘خابت والشهش , ؤبى ًَلٛ الهع٘شي

 2جدُٓٔ نلي دمحم البجاوي ودمحم ؤبى الُػل ببشاَُم , ؽ ٌ(, 395

 , داس الُ٘ش الهشبي, د. ث .

  ( , ؾبهت انخنى بها ؤمحن 711لعان الهشب , ابً مىكىس)ثٌ

اب ودمحم ضادّ الهبُذي, ؽ  , داس بخُاء الترار   3دمحم نبذ الَى

 م .  1999الهشبي , بحروث, 

 مت وجٓذًم د . مطؿُى مبادت الىٓذ ألادبي , ب. احشاسدص , جشح

ت الهامت , )د .  غ نىع , اإلااظعت اإلاطٍش بذوي , مشاحهت  د . لَى

 ث . ؽ ( . 

  (اإلاثل العاثش في ؤدب الٙاجب والشانش , غُاء الذًً بً ألازحر

ٌ( , جٓذًم وحهلُٔ  د. ؤخمذ الخىفي و د. بذوي ؾباهت , داس 637ث

 نهػت مطش , الٓاَشة , د . ث .

  ت , الشٍشِ الشض ي , جٓذًم وششح ؾه نبذ املجاصاث الىبٍى

الشئٍو ظهذ, الؿبهت ألاخحرة ، م٘خبت مطؿُى البابي الخلبي , 

 م .  1971 -1391ٌمطش , 

  ,  اإلاششذ بلى َهم ؤشهاس الهشب وضىانتها , نبذ هللا الؿُب

ذ,  3ؽ  م . 1989 -1409ٌ, الٍٙى

  , ا , د . ؤخمذ مؿلىب معجم اإلاطؿلخاث البًليُت وجؿّىَس

 .  1983املجمو الهلمي الهشاقي , 

 ؤبى ٌهٓىب ًىظِ بً نلي العٙاٗي )ث  مُخاح الهلىم ,

, داس ال٘خب الهلمُت , بحروث, 2َـ ( , غبـ وهُم صسصوس, ؽ 626

1987. 

  ًاإلاىاصهت بحن شهش ؤبي جمام والبدتري , ؤبى الٓاظم الخعً ب

, داس  4َـ( , جدُٓٔ العُذ ؤخمذ ضٓش, ؽ370آلامذي )ث بشش

 اإلاهاٍس , الٓاَشة, د . ث . 
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  ههج البًليت , الشٍشِ الشض ي , جدُٓٔ الذٖخىس ضبخي

الٓاَشة , داس ال٘خاب  –, داس ال٘خاب اإلاطشي 4الطالر , ؽ 

 . 2004بحروث,  –اللبىاوي 

اث //  املجالث والسوٍض

  ألادبي ، الهذد ِ م ، ؤشٙاٛ  2007, 430مجلت اإلاْى

 الخىاص الشهشي , د . ؤخمذ ؾهمت خلبي .
 

Abstract:            Abstract : 

       Any literary text, written or oratorical  has  

means  which  enable the  writer  to  achieve  

his  intentions  and  purposes. 

       So  that  the  writer  purposely  employs  

artistic  items  represented   by  rhythmic, 

stylish, scenic  aspects … etc in  his  text. 

       The  commandmend   of  Al – Emam  Ali  

(PBUH) to  Malik Al- Ashtar  (MABPWH)  

has  so  many  artistic  item.  We have  

focused  in  our  research   on  rhythmic, 

stylish and scenic  aspects.    

 

 


