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اإلدارة املالّية
سعد صالح بشري
املوقع اإللكتويّن

أمحد ُحسني احُلسينّي
الّتصميم واإلخراج الطباعّي

حمّمد شهاب العيّل





�صوابط الّن�صر يف جمّلة )تراث الب�صرة(
يرسُّ جمّلة )تراث البرصة( أْن تستقبَل البحوث والّدراسات الّرصينة عىل وفق 

الّضوابط اآلتية:
1- أْن يقَع موضوع البحث ضمن اهتاممات املجّلة وأهدافها )ُتعنى بقضايا 

الرتاث البرصّي(.
العلمّي  البحث  منهجّية  وفق  عىل  والّدراسات  البحوث  تكون  أْن   -2

وخطواته املتعارف عليها عاملّيًا.
3- أْن ُيقّدم البحث مطبوعًا عىل ورق بحجم(A4)، وبثالث نسخ، مع قرص 
مدمج(CD)، عىل أن يكوَن عدُد كلامِت البحث بحدود )5000-1000( كلمة، 

ومكتوبًا بخّط(Simplified Arabic)، وأْن ترّقم الّصفحات ترقياًم متسلِساًل.
4- أْن ُيقّدَم عنواُن البحِث وملّخص البحث باللُّغتني: العربّية واإلنجليزّية، 

وبحدود )350( كلمة. 
الباحث/ واسم  عنوان  عىل  البحث  ِمن  األوىل  الّصفحة  حتتوَي  أْن   -5

الباحثني، وجهة العمل، والعنوان الوظيفّي، ورقم اهلاتف األريّض أو املحمول، 
والربيد اإللكرتويّن، مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث، أو الباحثني، يف صلب 

البحث، أو أّي إشارة إىل ذلك. 
6- أْن ُيشار إىل اهلوامش يف آخر البحث، وُتراعى األصول العلمّية املتعارفة 

يف التوثيق، واإلشارة بأن تتضّمن: )اسم الكتاب، رقم الّصفحة(.



ويف  اهلوامش،  عن  منفصلة  واملراجع  املصادر  بقائمة  البحث  د  يزوَّ أْن   -7
حالة وجود مصادر ومراجع أجنبّية ُتضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة 
األلفبائّي  الرتتيب  إعدادمها  يف  وُيراعى  العربّية،  واملصادر  املراجع  قائمة  عن 

ألسامء الكتب أو البحوث يف املجاّلت، أو أسامء املؤّلفنَي.
يف  وُيشار  مستقّلة،  أوراق  عىل  واللَّوحات  ور  والصُّ اجلداول  ُتطبع  أْن   -8

أسفل الّشكل إىل مصدرها أو مصادرها، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.
9- أْن ُترفق نسخة من الّسرية العلمّية للباحِث إذا كان ينرُش يف املجّلة للمّرة 
األوىل، وأْن ُيشار إىل ما إذا كان البحث قْد قّدم إىل مؤمتٍر أو ندوٍة، وأّنه مل ُينرش 
بتمويل  قامْت  علمّية  غري  أو  علمّية  جهة  أّية  اسم  إىل  ُيشار  كام  أعامهلا،  ضمن 

البحث أو ساعدت يف إعداده.
10- أْن ال يكون البحث منشورًا، وال مقّدمًا إىل أّية وسيلة نرش أخرى.

تعرّب  وال  كاتبيها،  آراء  عن  املجّلة  يف  املنشورة  األفكار  مجيع  تعرّب   -11
املنشورة  األبحاث  ترتيب  وخيضع  اإلصدار،  جهة  نظر  وجهة  عن  بالّضورة 

ملوجبات فنّّية.
12- ختضع البحوث لتقويم علمّي رّسي لبيان صالحيتها للنرش، وال ُتعاد 

البحوث إىل أصحاهبا، سواء قبلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق اآللّية اآلتية:
أ- يبّلغ الباحث بتسّلم املاّدة املرسلة للنرش خالل مّدٍة أقصاها أسبوعان من 

تاريخ التسّلم.
ب- خُيَطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها 

وموعد نرشها املتوّقع.



ج- البحوث التي يرى املقّوموَن وجوَب إجراء تعديالت أو إضافات عليها 
ُتعاد إىل أصحاهبا مع املالحظات املحّددة كي يعملوا عىل إعدادها  قبل نرشها 

هنائّيًا للنرّش.
ُيبّلغ أصحاهبا بذلَك مْن دون رضورة إبداء أسباب  البحوث املرفوضة  د- 

الرفض.
#- يمنح كّل باحث نسخة واحدة من العدد الذي ُنرِش فيه بحُثه، ومكافأة 

مالّية.
13- ُيراعى يف أسبقّية النرش:

أ- البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.
ب- تاريخ تسّلم رئيس التحرير للبحث.

ج- تاريخ تقديم البحوث كّلام يتِمُّ تعديُلها.

د- تنويع جماالت البحوث كّلام أمكن ذلك.
14- ُترسل البحوث عىل الربيد اإللكرتوين للمركز:

(Basrah@alkafeel.net)، أو ُتسّلم مبارشة إىل مقّر املركز عىل العنوان اآليت: 

)العراق/البرصة/شارع بغداد/حّي الغدير/مركز تراث البرصة(. 
وّفقكم اهللُ خلدمة برصتنا العزيزة وعراقنا الغايل.





كلمُة العدد

ِحْيِم محِن الرَّ بِْسِم اهللِ ا لرَّ
اخللق حمّمد،   والّسالُم عىل سّيد  والّصالُة  ه،  احلمِد ومستحقُّ احلمُد هللِ، ويلُّ 

وعىل آله األطهار، أعالم اهلدى، والعروة الوثقى، وسفينة النّجاة، وبعد:
تضطلُع جمّلة )تراث البرصة( بفحص تراٍث إنساينٍّ حيكي ذاكرًة متتّد إىل مئات 
والّتارخيّي،  واألديّب،  كالّلغوّي،  خمتلفٍة؛  معرفّيٍة  وحقوٍل  جماالٍت  يف  الّسنني، 
العريّب  الوعي  خالصَة  تشّكُل  تزال-  كانْت–وما  ملدينٍة  والعقدّي،  والفكرّي، 

اإلسالمّي.
فالبرصُة واحدٌة من املدن التي يتوّقف عندها التاريخ اإلنساينُّ طوياًل، متأّماًل 
ملدينٍة  مرشقًة  صورًة  ليقّدَم  والعقول؛  والّشخصّيات  األحداث  من  شواخص 

أثارْت َجَدالً، وأفرزْت ثقافاٍت، وعاشْت تنّوعًا وفسيفساء ال مثيَل هلام.
فها التي  وها هي جمّلة )تراث البرصة( ُتطّل عىل قّرائها من رُشفٍة ثالثٍة مْن رُشَ
ليس يف  إظهاره،  واحلريصني عىل  البرصّي،  للرّتاث  املنحازيَن  هلا؛ ألّن  ال حّد 
. وملْ تأُل املجّلُة جهدًا يف استجالء الرّتاث  ، وال لطموحهم حدٌّ إخالصهم شكٌّ
البرصّي َوفق رؤيٍة منهجّيٍة حصيفٍة، تؤمن بالّسريورة واالمتداد حلركة الرّتاث، 

التي تشّكل زمخًا وطاقًة لألجيال القادمة.



إّن جمّلة )تراث البرصة( ثمرٌة من ثامر الّدعم غري املحدود من العتبة العّباسّية 
-دام  الّصايف  أمحد  الّسّيد  سامحة  الرّشعّي،  املتويّل  بشخص  متمّثلًة  املقّدسة، 
عّزه-، وهي تواصل الّصدور بفضل األنفاس الطّيبة التي تتلّقاها ِمن متابعيها 
وقّرائها األفاضل، فتطّل -اليوَم- بأقالٍم كريمٍة، وموضوعاٍت متنّوعٍة، فتجُدها 
ين البرصّي( حتقيقًا، وعند علٍم  ب الدِّ تقُف -تارًة- عند رسالة البسملة لـ )مهذِّ
اث، ثالثًة،  لغويٍّ ونحويٍّ أخرى، وعند الّشعر احلديث وقدرته عىل استدعاء الرتُّ
واليمكن جتاوز تراث سفينة النّجاة )أهل البيت (، وأثره يف الرّتاث البرصّي، 
أرشاف  إىل   احلسني اإلمام  )كتاب  موضوعني:  خالل  من  ذلك  فكان 
البرصة(، و)العالقة االجتامعّية بني أئّمة أهل البيت وأهل البرصة(، إىل غري 
ذلك من املحّطات املهّمة يف فكر هذه املدينة املِعطاء، كّل ذلك جرى بروٍح علمّيٍة 

وموضوعّيٍة متجّردٍة؛ حتقيقًا لرصانة البحث واألمانة العلمّية.
ودعوتنا قائمة للمضطلعني برتاث املدينِة الثّر؛ إلثراِء مسريِة جمّلتِنا من خالل 
رفِدها بآللِئِه وُدرِرِه، وتقّصيها له، ليكوَن بريُقه منارًا لألجيال، وتعبيدًا لدرِب 

، واحلمُد هللِ ربِّ العاملنَي. املعرفِة والّتواصِل العلميِّ

                                                                                            هيأُة الّتحرير
 



ق�صيدٌة ت�ؤرِّخ �صنة �صدور جمّلة )تراث الب�صرة( املحّكمة 

ُنضاِر ِســْمــُط  الفيحاُء  األمصـاِرالــبــرصُة  عىل  ُحسنًا  به  زادْت 
ــِد األنـــــواِرَجذىل الكواكُب وهي حترُس جيدها ــاِت قـــالئـ ــن ــات ــف ــال ب
للَوَرى نحوًا  ــدؤيلُّ  ال يكتَب  ِمن َهدي سّيدنا أيب األطهــــــــــاِر كي 
ـسًا مؤسِّ الَعبقريُّ  ذاَك  األشعـاِرويــروَح  َمراِقَص  النّخيِل  حتَت 
ربـوَعنا بـــأّن  الّدنـيا  األفكـاِرولِتشهَد  َمولُد  اخُلريبة  ذي  ِمــن 
بجوِدِه النفوَس  َغَمر  قْد  ــريًا بــخــرِي قـــراِرولــذاَك  فــاســتــبــرِشي خـ
س مركزًا ــِة اآلثـــــــاِرقْد أعلَن )الّصـايف( فأسَّ ــن ــدي ــراَث م ــ ــي تـ ــي ُي
عصـِرنا ُحّجِة   ، املهديِّ مولِد  الكّفـــــــــاِريف  قاِصِم  العقيدِة،  حُميي 
سخاَءُه اهلــالِل  كــفِّ  يف  بــثــمِرسأخّط  ــاًل  ــائ ــَس ُم ــُب  ــي ُي َرْوٌض 
ــاِء جمــّلــٌة ــط ــَع ــْن بـــنِي ألــــواِن ال ــاِرِمـ ــظ ــى األن ــن عــلــمــّيــٌة َكــانــْت ُم
هلا َصاَغْت  َوُتَراثَِها  ِت  ــرْصَ َب بـِـَوَقــــــــاِرِمــْن  ــًا  ــن ــَزيُّ َت فَكــاَن  ــًم،  ــ إْس
َخًا: اِر(فاكُتْب عىل َسَعِف النَِّخـْيِل ُمؤرِّ الَعشَّ أْنــُجــَم  ــراِقــُص  ُي )َقــَمــٌر 

#1437 =)602+94+401+340(       
                         شعر: د.عامر الّسعد





املحتويات

23 كتاُب اإلماِم احُلسني  إىل أرشاف البرصة، دراسٌة داللّيٌة يف  البنية والّتكيب 
أ.د. سامل يعقوب يوسف الّسلمّي 

جامعــة البرصة/كّليـّة الرّتبية للعلوم اإلنسانّية/قسم الّلغة العربّية 

51 ، كان حّيًا )1085#(/حتقيق  ِب الّديِن البرصيِّ رسالـُة الَبْسَمَلة ملهذِّ

أ.م.د. قاسم خلف مشاري الّسكينّي
جامعة البرصة /كّلّية اآلداب/قسم الّلغة العربّية

91 ِمْن أعالِم البرصِة، الّلغويُّ والنّحويُّ )أبو الفضِل الّريايّش( 

م.د. عاّمر غايل سلامن

مديرّية الرّتبية يف البرصة

149 استدعاُء الّتاِث يف شعِر عبِد الّسادة البرصيّ 

أ.م.د. رسول بالوي

جامعة خليج فارس، كلّية اآلداب والعلوم اإلنسانّية، قسم الّلغة العربّية وآداهبا، بوشهر– إيران

175 جوانُب من العالقة االجتمعّية بني أئّمِة أهِل البيِت وأهِل البرصِة، للِحقبة 
)إىل زمان اإلماِم املنتظر ، ِمْن إمامِة اإلماِم احلسِن(

م.د. عالء محيد فيصل 

مديرّية الرّتبية يف البرصة 
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�ُص البحث ملخَّ

من  عدٍد  إىل  ه  املوجَّ  احلسني اإلمام  كالم  نصِّ  دراسة  إىل  البحُث  عمد 
به، ويدعوهم  الّلحوق  يستنهضهم يف  فيها،  العشائر  البرصة، ورؤساء  أرشاف 
ياغة الفنِّّية، والّصور البالغّية، ما مَحََلنا عىل  إىل نرصته، وهو نصٌّ تتجىّل فيه الصِّ
النّّصّية فيه؛  البنية والرّتكيب، وامليزات  حتليل خطابه، وإبراز اجلانب اجلاميّل يف 
األخطار  عىل  والّتنبيه  األّمة،  أبناء  بني  العزيمة  روح  وبثِّ  اهِلمم،  الستنهاض 
اإلسالمّي  املجتمع  يعيُشها  التي  احلالة  وبيان  الفتّي،  الغضِّ  ين  بالدِّ املحدقة 
-آنذاك-، لتكون رسالته خالدة عىل مّر العصور، ما جعل خطابه الرّشيف مؤثِّرًا 
الّلحوق به،  إليهم، فكاَن منهم َمن َعَزم عىل    يف نفوس أولئك الذين كتب 

واالستعداد لنرصته، كام يف  جواب )يزيد بن مسعود النّهشّل(؛ إْذ لّبى دعوته.
اشتمل خطابه  عىل مضامني إبالغّية موِصلة إىل نصٍّ كالميٍّ تنطوي وراءه 
مثريات فنّّية من الّتعبري، أردنا من خالل ذلك أْن نقف عىل هذا النّصِّ الرّشيف، 
بليٍغ  وتعبرٍي  بياٍن  من  احتواه  وما  مراميه،  لنستجَل  اإلمام احلسني(؛  )كتاب 

ٍر. مؤثِّ
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Abstract

The current research focuses on the text of Imam Hus-
sein’s letter addressed to a number of Basra nobles and 
chieftains, urging them to follow and support him. It is a 
text in which the fine phrasing and rhetorical devices in-
vite deep analysis to uncover the aesthetic value of the 
structure and phrasing as well as other textual qualities. 
The letter was intended to inspire zeal and persistence in 
the nation and warn the people against the imminent dan-
gers which surrounded the new religion. It also revealed 
the status of the Islamic community at that time, but also 
conveyed an eternal message that applies to all times. 
Imam Hussein’s noble letter went deep into the hearts of 
the people to whom it was addressed, therefore, some de-
cided to follow him and made preparations to support his 
cause. As such, Yazid bin Masood Al-Nahshily pledged his 
allegiance to Imam Hussein (a.s.).

The letter also includes informative  messages incorpo-
rated in the text, displaying an expressive and persuasive 
power. The rhetorical and expressive aspects of the text 
encouraged us to analyze it deeply and expose its gran-
deur and purposes.  
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مقّدمة

إّن هنضة اإلمام احلسني  هي هنضٌة إصالحّيٌة شاملٌة ضّد الّظلم والفساد 
احلنيف ورشائعه،  الّدين  بمبادئ  االستخفاف  األموّي، من  احلكم  الذي سبّبه 
املّتبع أهواءه  وقيمه، وُمُثِله العليا، متمّثاًل ذلك بسلطة احلاكم اجلائر، واجلاهل 
ونزواته، وهذا ما كان حاصاًل بشهادة األّمة، ومّلا شعرْت بذلك، كتب األرشاف 
معاوية ورفضها-  بن  يزيد  بيعة  أنكر  الذي   - اإلمام احلسني  إىل  والوجهاء 
الت  يدعونه إىل قيادة األّمة وزعامتها، وهذا هو احلّل املناسب؛ إْذ وجدوا فيه مؤهِّ
ه ، وأبيه، فلّبى النّداء،  القيادة والّزعامة، وأّنه الوريث الرّشعّي خلالفة َجدِّ
وعزم عىل اخلروج الستئصال الفساد الذي دبَّ يف جسد هذه األّمة وهدَّ أركاهنا، 
ري يف  فنهض لينرش اإلصالح والعدل فيها، وكانْت النفوس مهّيأة الستقباله والسَّ
ركابه؛ لوال اّتباع احلاكم وسلطة الرّتهيب والرّتغيب، وضعف بعض النّفوس،  

ما غرّيَ املوازين وَقَلَبها ضّد مسريته وهنضته املباركة.
العراق،   إىل  وحينام اجتمعْت األّمة عليه، خرج وعياله من مدينة جّده 
ذلك  ومن  والبرصة(،  )الكوفة،  ومنها:  األمصار،  إىل  كتب  الوقت،  هذا  ويف 
والّلحوق  نرصته  منهم  يطلب  البرصة،  أهل  من  والوجهاء  األرشاف  إىل  كتابه 
عْت نسٌخ منه إىل  به، فقْد ذكرْت كتب الّتاريخ أّنه كتب كتابًا واحدًا إليهم، ُوزِّ
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عدٍد مَن األرشاف، وهم: مالك بن مسمع البكرّي، واألحنف بن قيس، واملنذر 
بن  اهلل  عبيد  بن  وعمرو  اهليثم،  بن  وقيس  عمرو،  بن  ومسعود  اجلارود،  ابن 
 معمر)1(، وهناك َمن أضاف إىل َمن َكَتَب إليهم: )يزيد بن مسعود، النّهشّل()2(. 
 ، اإلمام  كتاب  أجاب  قْد  ألّنه  البحث؛  يف  مهّمة  شخصّية  النّهشّل  ويزيد 
البرصة،  من  ُأَخر  وأقوامًا  قومه  مجع  بعدما  دعوته  ملبِّيًا  به،  لّلحوق  واستعّد 
فخطبهم وأبلغهم كتاب احلسني ، فأّثر يف نفوسهم، مستجيبني دعوَته، إاّل أّن 

استشهاد اإلمام  قبل الّلحوق به قْد حال بني ذلك .
وحتليل  هؤالء،  إىل  املوّجه  الرّشيف  كالمه  نّص  دراسة  إىل  البحث  عمد 
املثريات  عىل  والوقوف  فيه،  والرّتكيب  البنية  مجالّيات  عن  والكشف  خطابه، 
ين الغضِّ الفتّي،  ّية فيه؛ الستنهاض اهِلمم والّتنّبه إىل األخطار املحدقة بالدِّ النَّصِّ

وبيان احلالة التي يعيشها املجتمع اإلسالمّي -آنذاك-.
لقْد اشتمل كالمه وخطابه عىل مضامني حتمل مثرياٍت فنّّيًة يف نفس املتلّقي، 
العبارة، وترابٍط وتناسٍب وتناسٍق بني أجزائه، وتعالٍق بني أجزاء  مْن سبٍك يف 
مجله، َما جعله نّصًا إبالغّيًا مشتماًل عىل أفعاٍل كالمّيٍة إنجازّيٍة، ُتفصح عن بالغته 
وفصاحته وبيانه الّرصني املؤثِّر، أردنا من خالل ذلك أْن نقف عىل نصٍّ مفعٍم 
نستطيع  ما  لنُخرج  غوره  ونسرب  والّتعبري،  البيان  من  وأرساٍر  باملعاين،  ومكتنٍز 
أْن نخرجه من مكنون أرساره، وال غرو أْن يصدر هذا البيان وهذا البالغ هبذه 
ٍل  الّرصانة، وهذه الّدرجة العالية من اخلطاب ؛ ألّنه صادر من عريبٍّ قريشٍّ متأصِّ

يف العروبة، وهم قوٌم عرفوا بالبيان والفصاحة.
إّن هذا النّّص املتمثِّل بالكتاب الذي أرسله اإلمام ، حيمل معاين ودالالت 
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دقيقة، وآراء سديدة، ومضامني عميقة، فِهمها املتلّقون هلا من أولئك األرشاف، 
فأّثرْت فيهم، فقام عدٌد منهم بتداول األمر والنّظر فيه، فجلسوا يف بيت )مارية 
العبدّية(، يتبادلون املشورة والعزم عىل الّلحوق به ، ويظهر هذا من مبادرة 

الّرجل اجلليل )يزيد بن مسعود، النّهشّل(.
لقْد جاء كتاب اإلمام  موجزًا خمترصًا، ولكنّه حمّمل باملعاين الّداّلة املعرّبة 
واملؤّثرة، وهو موّجه إىل أكرب حارضٍة، وأعظم مرٍص من أمصار األّمة اإلسالمّية، 

مْت مناطقها إىل أمخاس.  وهي )البرصة(، التي ُقسِّ
راسة الّسيميائّية إلظهار  إّن املنهج املّتبع يف دراسة هذا النّّص الرّشيف هو الدِّ
القيمة الّداللّية يف بنيته الرّتكيبّية، والوسائل اإلقناعّية الكامنة يف النَّّص، والعالئق 

التي تربط أجزاء الكالم فيه.

را�صة الّداللّية للنَّ�صِّ الدِّ
نقل الطربيُّ عن أيب خمنف أّن اإلماَم احلُسني  َكَتَب كتابًا مع موىًل له ُيقال 
نسخٌة  فوصلْتهم  األرشاف،  وإىل  بالبرصة،  األمخاس  رؤساء  إىل  ُسليامن،  له: 
واحدٌة، وهو قوُله صلواُت اهلل عليه: » أّما بعُد، فإّن اهللَ اصطفى حمّمدًا  عىل 
خلقه، وأكرمه بنبّوته، واختاره لرسالته، ثّم قبضه إليه، وقْد َنَصَح لعباده، وبّلغ 
، وكنّا أهله وأولياَءُه وأوصياَءُه وورثَته وأحقَّ النّاس، فاستأثر  ما أرسله به 
علينا قومنا بذلك، فرضينا وكرهنا، وأحببنا العافية، ونحن نعلم أّنا أحقُّ بذلك 
احلّق املستحّق علينا ممّن تواّله، وقْد أحسنوا وأصلحوا وحتّروا احلّق، فرمحهم اهلل، 
وغفر لنا وهلم، وقْد بعثُت رسويل إليكم هبذا الكتاب، وأنا أدعوكم إىل كتاب اهلل 
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نّة قْد ُأميتْت، وإنَّ البِدعة قْد ُأحييْت، وإْن تسمعوا قويل  وسنّة نبّيه ، فإنَّ السُّ
الم عليكم ورمحة اهلل وبركاته«)3(. شاد، والسَّ وتطيعوا أمري، أهدُكم سبيَل الرَّ

ابتدأ خطابه )صلواُت اهلل عليه( بأمٍر عظيٍم هيّم كلَّ إنساٍن مسلٍم، وهو اختيار 
وتكريمه  ترشيفه  كالمه  نًا  مضمِّ مهّمته  فوّضح  املرَسلواصطفائه،  النّبّي 
وإعالء منزلته، ومقامه الّرفيع الذي ال ُينكره عدوٌّ وال صديٌق، وهو مل يقل إاّل 
دًا بوساطة احلرف املشّبه بالفعل، وكذلك  احلّق والّصدق يف هذا، وجاء كالمه مؤكَّ
توايل الّتابع املتمثِّل بالعطف، وتكرارها بوساطة حرف املشاركة واجلمع، وهو 
ن الفعل املايض يف هذه املقّيدات أوصافًا ونعوتًا اشتّقْت  حرف )الواو(، وقْد تضمَّ
منها، وهي: املصطفى، والكريم، واملختار، وقْد ُوّظفْت هذه األوصاف العظيمة 
ه ومقامه ومنزلته عند اهلل  ه وسموِّ واحلميدة يف خطاب اإلمام  الّداّلة عىل علوِّ
النّبّي: املصطفى واملختار، وقْد أشار القرآن  سبحانه، فنقول يف كالمنا عن 
املذكور، كام يف  بالّلفظ  الكريم إىل وصف )املصطفى( تضمينًا، وليس ترصحيًا 
قوله تعاىل: ﴿ ُثمَّ َأْوَرْثنَا اْلكَِتاَب الَِّذيَن اْصَطَفْينَا ِمْن ِعَباِدَنا ﴾)فاطر: 32(، وُأسند 
ألولئك  وتعظياًم  ترشيفًا  سبحانه؛  اهلل  إىل  واالختيار  واالجتباء  االصطفاء  هذا 
املصطفني، واخُتلف يف َمن يكون هؤالء املصطفون، فقيل: إهّنم األنبياء، ونبيُّنا 

اخلاتم  أفضُلُهم)4(.
 بفعل االصطفاء؛ ألّنه يدّل عىل االنتقاء واالختيار، قال  لقْد بدأ كالمه 
تعاىل  اهلل  صفوة   ][وحمّمد شوٍب...  كلِّ  من  »اخللوُص  وهو  فارس:  ابن 
اللَّفظني )االصطفاء  الّطباطبائّي بني  ق  وخريته ِمن خلقه ومصّفاه«)5(، وفرَّ
أّنه  بام  األشياء،  بني  من  الّشء  أخذ  االختيار  أّن  »والفرق  قال:  واالختيار(، 
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خريها، واالصطفاء أخذه ِمن بينها بام أّنه صفوُتا وخالصها«)6(.
انتقاء  أّن االصطفاء أخّص وأدّق من االختيار؛ ألّنه  الّتفريق  يظهر ِمن هذا 
من الّصفوة؛ لذا جاء كالم اإلمام مبتدئًا به، ومقّدمًا إّياه عىل الفعلني الّتاليني 
دقيقًا، ويبنّي هذا قول ابن عاشور: إّن » االختيار متييز املرغوب ِمن بني ما هو 
ه«)7(، ِمن هذا يظهر أّنه أقّل درجًة من االصطفاء، أّما  خملوٌط من مرغوٍب وضدِّ
بنبّوته«،  »وأكرمه  قوله:  يف  بالنّبّوة  وخّصه  االصطفاء،  بعد  جاء  الذي  الّتكريم 
نجد ترتيبًا واّتساقًا للعبارات التي ساقها اإلمام ؛ إذ قّدم إكرامه بالنّبّوة عىل 
اختياره للّرسالة. يظهر من الفروق التي ذكرها الّلغوّيون أّن النّبّوة مقّدمة عىل 
الّرسالة، ذكر أبو هالل العسكرّي: »أّن النّبّي ال يكون إاّل صاحب معجزة، وقْد 
يكون الّرسول رسوالً لغري اهلل تعاىل، فال يكون صاحب معجزة، والنّبّوة يغلب 
؛ ألّنه يستحّق منها الّصفة التي هي عىل  عليها اإلضافة إىل النّبّي، فُيقال: نبّوة النّبيِّ
سالة ُتضاف إىل اهلل؛ ألّنه املرِسل هبا، وهلذا قال )برسااليت(  طريقة الفاعل، والرِّ
)األعراف: 144(، ومل يقل بنبّويت، والّرسالة مجلة من البيان، حيملها القائم هبا 
ساالت، وال  الرِّ إبالغ  فيجوز  الّرسالة،  لقيام  تكليف  والنّبّوة  إىل غريه،  ليؤدِّهيا 

جيوز إبالغ النّبّوات«)8(.
بنبّوته، واختاره لرسالته(، مْن  وتولَّدْت قّوٌة يف معنى عباراته: )وأكرمه 
خالل نسبة النّبّوة والّرسالة، وإضافتها إىل الّذات املقّدسة يف الّضمري العائد عليه 
حروف  استعامله  يف  الّدّقة  وظهرْت  الرّشيف،  ملقامه  ورفعًا  له  تعظياًم  سبحانه؛ 
عىل  لداللته  املعنى  قّوة  يف  زادْت  فالباء  ولرسالته،  »بنبّوته   :قوله يف  اجلّر 
اإللزاق ِمن رشف النّبّوة وتكريمها إّياه، وكذلك الاّلم يف قوله: )لرسالته(، فهي 
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الاّلم  بني  أبو هالل  فّرق  فقْد  أمور اخلري،  االختيار يف  فعل  املناسب مع  املكان 
والباء يف الفعلني املتشاهبني )اختار وآثر(، فجعل الباء مع الفعل )آثر(، وال جيوز 
أْن تأيت مع الفعل اختار، بل املناسب جميء الاّلم للفعل )اختار(، قال: »ُيقال: 
ينار، وال ُيقال: اخرتُتَك به، وإّنام ُيقال: اخرتُتَك هلذا  آثرُتَك هبذا الّثوب وهذا الدِّ
األمر«)9(؛ لذا جاء قول اإلمام : )واختاره لرسالته(، يف حمّله الذي وضع له.

إّن استعامله هلذه األفعال: )االصطفاء، والّتكريم، واالختيار(، وإْن كانْت 
متقاربة بمعانيها، فإّن فيها معاين إضافّية، وفروقًا لغوّيًة دقيقًة، يكشف عن كلٍّ 
فاسُتعمل أحدها  األلفاظ يف معانيها،  تداخلْت هذه  الكالم، وقْد  تركيب  منها 

مكان اآلخر)10(.
باسمه    األكرم  النّبيِّ  شخَص  االصطفاء  هلذا   كالمه ابتداء  تضّمن 
باالسم  الّترصيح  وهلذا   ،»حمّمدًا اصطفى  اهللَ  »إّن  قوله:  يف  كام  الرّصيح، 
حيمله  وما  ودالالٍت،  إحياءاٍت  من  به  يشّع  ملا  النّفوس؛  يف  بالٌغ  أثٌر  الكريم 
هذه  لصفات  حضور  االستعامل  هذا  ويف  والّدنيا،  ين  للدِّ ومعاٍن  صفاٍت  من 
الّشخصّية العظيمة، وهو وسيلة من وسائل اإلقناع واإلبالغ يف نفس املتلّقي، 
وهذا ما تؤّيده الّدراسات احلجاجّية، منها: »أّن اسم الَعَلم إذ حُييل عىل شخٍص 
... هو جممل صفات ذلك  ما يف مقاٍم ما، أو مقاٍل ما، ُيصبح له حمتوًى وصفيٌّ
لـ)ميل(  نقده  يف  )روسل(...  ذهب  لذلك  االسم؛  عليه  حُييل  الذي  الّشخص 
غري  وصف  لكنّه  لصاحبه،  وصف  احلقيقة  عىل  أّنه  إىل  الَعَلم  اسم  مسألة  يف 
فات التي  معَلن... فاسم الَعَلم حسب )روسل( ُيمكن أْن حُيلَّل عىل أساس الصِّ

لصاحبه«)11(.
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أراد اإلمام من مقّدمته التي ابتدأ كتابه املرَسل هبا إبالغ املخاطبني برسالة 
ين  بالدِّ الّتمّسك  إىل  منه  دعوة  وهي  عليه،  والّثناء  وتنزهيه   األعظم النّبّي 
يفتتحون   املعصومون األئّمة  عليه  سار  منهٌج  وهذا  عنه،  فاع  والدِّ احلنيف 
احلّقة، ويدعون  والعقيدة  الّتوحيد  أو ذكرهم   ، النّبيِّ بذكر  خطبهم وكتبهم 
لإلسالم احلنيف، كام نجد ذلك عند اإلمام أمري املؤمنني يف كثرٍي من خطبه، 
الّسكينة، وعّضوا عىل  وجتلببوا  اخلشية،  استشعروا  املسلمنَي،  »معارَش   :قال
 :وقوله اهللِ«)12(،  رسوِل  عمِّ  ابِن  ومَع  اهلل،  بعنِي  أّنكم  واعلموا   النّواجذ، 
»احلمُد هلل الذي عال بحولِِه، ودنا بَطْولِه ... أمحده عىل عواطِف كرِمه، وسوابِغ 
ُعْذِره،  وإهناء  أمره،  إلنفاذ  أرسله  ورسوُلُه،  عبُدُه  حمّمدًا  أّن  وأشهُد   ... نعِمِه 

وتقديِم نذره...«)13(.
وأّما أدعية اإلمام الّسّجاد ، ففيها الكثري من ذكره والّثناء عليه، ال يكاد 
يُل والنّهاُر،  ُهّم صلِّ عىل حمّمٍد وآلِِه ما اختلَف اللَّ خيلو دعاٌء من ذلك، قال : »اللَّ
الثاين: دعائه  يف  وكذلك  عدُدها...«)14(،  ُيىص  وال  مدُدها،  ينقطُع  ال   صالًة 

»واحلمُد هللِ الَّذي َمنَّ علينا بمحّمٍد نبيِّه  دون األمم املاضية، والقرون الّسالفة، 
ُهّم فصلِّ عىل  بقدرته التي ال تعجُز عن يشٍء وإْن َعُظم«)15(، وكذلك دعاؤه: »اللَّ

حمّمٍد أمينَك عىل وحيَك، ونجّيَك مْن خلقَك، وصفيَِّك مْن عباِدكَ«)16(.
 اإلمام خطاب  يف  ورد  الذي   ،األعظم النّبّي  بذكر  االفتتاح  هذا  إّن 
ذكره  ألّن  اإلنسايّن؛  للوجدان  وحتريٌك  للّضامئر،  وإيقاٌظ  للهمم،  استنهاٌض 

الرّشيف حيمل رموزًا مّجًة تنطوي حتتها معاٍن عديدٌة.
إّنه حيمل إشاراٍت تربط قضّيته ومهّمته برسوِل اهلل ودعوته احلّقة؛ إذ إّنه 
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اإلسالمّي،  الكيان  وهي  وخطريٍة،  مهّمٍة  قضّيٍة  إىل  يلتفَت  أْن  املتلّقي  ِمن  أراَد 
بذلوا  الذين  املجاهدون،  وصحابته  األعظُم  سوُل  الرَّ عنه  ذاد  كام  عنه،  ود  والذَّ
املقّدمة  فافتتاحه هبذه  اهلل(،  إاّل  إله  )ال  كلمة  ارتفعْت  أجله، حّتى  من  أنفسهم 
يف  مؤثِّرٍة  مستلزماٍت  إىل  وُتفيض  املتلّقي،  لدى  توصيلّيٍة  أغراٍض  إىل  تدف 

النّفوس.
ومن خالل هذا االفتتاح املتمّثل باالصطفاء واالختيار للنّبيِّ األكرم ، ُيشري 
اإلماُم  إىل فكرة اصطفائه هو )صلوات اهللِ عليه( -أيضًا-؛ ألّن النّبيَّ وأهل 
بيته اصطفاء واختيار واحد؛ ألهّنم ُيمثِّلون نفس النّبيِّ ، وذهب بعض العلامء 
اْصَطَفى  اهللَ  ﴿إِنَّ  تعاىل:  لقوله  ذلك  ًا  مفرسِّ  ،الصطفائه مصطَفون  أهّنم  إىل 
 آَدَم َوُنوحًا َوآَل إِْبَراِهيَم َوآَل ِعْمَراَن َعىَل اْلَعامَلنَِي﴾)آل عمران: 33(، قال الّطويّس:
»ويف قراءة أهل البيت – وآل حمّمد: عىل العاملني«، وقال -أيضًا-: آل إبراهيم 
الذين اصطفاهم معصومون  أّن  الذين هم أهله، واآلية تدّل عىل  هم آل حمّمٍد 
ازّي إىل  الرَّ إاّل َمن كان كذلك)17(، وأشار  هون؛ ألّنه ال خيتار وال يصطفي  منزَّ

شمول النّبّي األكرم يف االصطفاء من آل إبراهيم)18(.
لقْد أخذ كتاُب اإلماِم ما يقرب ِمن نصف كالمه الرّشيف باحلديِث عن النّبيِّ 
األعظم ودعوته ورسالته اخلالدة، مبتدئًا ببعثته حّتى انتقاله إىل الّرفيق األعىل 
»َنَصَح  والّدعوة يف قوله:  الّرسالة  أمر  َته يف  املنتهى، مستعرضًا مهمَّ عند سدرة 
عليها  م  تقدَّ ما  إىل  راجعة  نتيجة  اجلملتان  وهاتان  به«،  أرسله  ما  وَبلََّغ  لعباده، 
من القول املتمثِّل باالصطفاء والّتكريم واالختيار هلذه الّرسالة، فَعّد ذلك واجبًا 
مكلَّفًا به، وكالمه )صلوات اهلل عليه( يف نصحه وتبليغه فيه إشارٌة إىل ُنصح 
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األّمة وإبالغها يف أهل بيته وخاّصته، أهّنم ُأولو األمر الذين ُيتَّبعوَن، ولعلَّ كالمه 
بَِّك  رَّ ِمن  إَِلْيَك  ُأنِزَل  َما  ْغ  َبلِّ ُسوُل  الرَّ ا  َ َأيُّ ﴿َيا  ارتبط بقوله تعاىل:  الّتبليغ  أمر  يف 
اْلَقْوَم  َيِْدي  الَ  اهللَ  إِنَّ  النَّاِس  ِمَن  َيْعِصُمَك  َواهللُ  ِرَساَلَتُه  ْغَت  َبلَّ َفَم  َتْفَعْل   ْ ملَّ َوإِن 
اْلَكافِِريَن﴾)املائدة: 67(، ذكر الّرازيُّ يف سبب نزوهلا أقواالً، منها: أهّنا نزلْت يف 
»فضل علِّ بن أيب طالٍب ، ومّلا نزلْت هذه اآلية، أخذ بيده، وقال:» َمْن ُكنُْت 
ابن  إىل  أسنده  وقْد  عاداهُ«،  َمْن  وعاِد  واالُه  َمْن  واِل  ُهمَّ  اللَّ موالُه،  فعيلٌّ  موالُه، 

.)19( عّباٍس، والرباء بن عازب، وحمّمد بن علٍّ
وإبالغ  مهّمته  ينفي  وهو  بسهٍل،  وال  هبنّيٍ  ليس  األمر  أّن  اآلية  من  يظهر 
ح به، بل  ئه عن إبالغ أمٍر مل ُيرصِّ رسالته العظيمة التي ِمن أجلها بعثه يف حال تلكُّ
جعله من مكنوناِت أرساره إىل نبيِّه، إذن، البدَّ مْن أْن يكوَن األمر أعظم من 
  ذلك، وُيمكن أْن نطمئنَّ إىل ربط كالم اإلماِم يف النُّصح والّتبليغ عن النّبيِّ
وأوصياؤه  وأولياؤه  »أهُله  أهّنم:  حًا  مرصِّ  َ بنيَّ حني  الاّلحق،  كالمه  خالل  من 
النّاس،  وأحقَّ  وورثَته،  وأوصياَءه  وأولياَءه  أهَلُه  »وكنّا  قوله:  يف  وورثُته«، 

واستأَثَر علينا قوُمنَا بذلك«.
رًا  حمذِّ املايض،  الّزمن  إىل  فيه  القوم  أرجع  مثريًا  استعمل  املتقّدم  كالمه  من 
بالفعل  ذلك  عىل  دّل  ويعود،  يتكّرر  أاّل  متمنِّيًا  سابقًا،  حدث  فيام  الوقوع  من 
إىل  أشارْت  قْد  كانْت  وإْن  املتقّدمة،  العبارات  يف  الّزمن  وداللة  )استأثر(، 
أحداٍث ماضيٍة، فهي حتمل إشاراٍت للّزمن احلارض، وهو زمن املتكلِّم، وكذلك 
أهَلُه  قوله:»وكنّا  يف  )كان(  النّاقص  الفعل  استعامل  وهو  املستقبل،  الّزمن 
وأولياَءُه...«؛ إْذ نلمح يف الفعل استمرارًا، وليس انقطاعًا وانقضاًء، فهم أهله 
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وأولياؤه وأوصياؤه وورثُته وأحقُّ النّاس به يف أّول اخللق، ويف حارضهم، ويف 
مستقبلهم ؛ ألهّنم ُخلقوا من طينٍة واحدٍة.

حتصل داللة الفعل عىل الّزمن من خالل بناء اجلملة وما حييط هبا من عنارص 
عن  ُتفِصح  فال  الرّصفّية،  صيغه  أّما  الكالم،  وتركيب  الّسياق  يمّدها  وقرائن 

ذلك)20(. 
الّتنزيل  الّدارسني االستمرار واقعًا يف )كان( يف آياٍت من  وقْد جعل بعض 
ِحيًم﴾)النّساء: 96(، وقوله  رَّ َغُفورًا  اهللُّ  ﴿َوَكاَن  تعاىل:  قوله  العزيز، كام جاء يف 

ٍء َعاملنِِي﴾)األنبياء: 81(، فقْد أفادْت معنى: )مل نزل()21(. تعاىل: ﴿َوُكنَّا بُِكلِّ يَشْ
تّتسم لغة اإلمام وهو يتحّدث عن أموٍر مؤملٍة للنّفس؛ ملا فيها من تعدٍّ عىل 
حرمة أهل البيت ، باهلدوء والّتوازن واالنسجام، من دون تصعيٍد للعنف، إاّل 
أهنا عىل هدوئها وتلّطفها، فإهّنا حتمل يف داخلها تعنيفًا وتقريعًا وعتبًا ولومًا، فلو 
نظرنا إىل قوله:»فاستأَثَر علينا قوُمنا«، نجُد أّنه قْد نسب القوم إليهم -وهم 
أهُل الوحي-، فكم فيها من اللُّطف واألدب والورع؛ إْذ إّنه مل يأِت بكلمة نابية 
وهو يف موضع احلديث عن احلّق والباطل، فلم يقل: )بغى علينا الطُّغاة(، مثاًل، 
، وهو أّن أهل بيت الّرسالة والوحي  بل إّنه عدل عن ذلك ليومئ إىل يشٍء خفيٍّ
فح والّتسامح والّصالح والّسداد،  ُيقابلوا باملثل، بل هم مثال للصَّ أكرب ِمْن أْن 
وهو يقتدي بتعبري القرآن الكريم، ففي كثرٍي من اآليات، يأيت تعبري األنبياء مع 
أقوامهم وهم يتعّرضوَن منهم إىل أشّد العذاب بلفظ: )يا قوم(، نحو قوله تعاىل: 
بِّ اْلَعامَلنَِي﴾)األعراف: 61()22(،  ن رَّ ﴿َقاَل َيا َقْوِم َلْيَس يِب َضاَلَلٌة َوَلكِنِّي َرُسوٌل مِّ
إىل  »إشارة  أّن يف خطابه  إىل  اليارسّي  الّدكتور عبدالكاظم  أشار  وإىل مثل هذا 
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الوالية  الّرسول  فيها  التي عقد  الغدير،  بيعة  اإلمام:  به  حقٍّ مغتصٍب، ويقصد 
بعده إىل اإلمام علِّ بن أيب طالب، وأشار إىل أهّنم حني قبلوا والية غريهم، 
هم  سموِّ إىل  ذلك  وعزا  وحدتم«)23(،  وحفظ  املسلمني  دماء  حقن  أجل  فِمن 
وهم  الّدين،  دعائم  وإرساء  احلياة،  هلذه  مصلحني  ولكوهنم  شأهنم،  وارتفاع 
بيضة  عىل  وحفاظًا  الّدين،  ملصلحة  إيثارًا  عنهم؛  خاٍف  وغري  بذلك،  علم  عىل 
اإلسالم وهو يف طوره األّول، وينطلق اإلمام يف كالمه الرّشيف بروٍح ثابتٍة 
دات، ووسائل الكالم من  نٍة مطمئنٍّة، ُيدَرك ذلك من خالل استعامله املؤكِّ متيقِّ
ألفاظ  وكذلك  )أنا(،  )نحن(  قوله:  وهي  الّضامئر،  يف  واإلشارات  اإلحاالت 
رة مرّصح هبا، وهو لفظة: )احلّق(، يف قوله: »إّنا أحقُّ بذلَك احلقِّ املستحقِّ  مكرَّ
عىل  للحّجة  إرادًة  كّل  غريهم،  وبني  بينهم  الّتفضيل(  )أفعل  خالل  من  علينا« 
عة واإلجياز، فاحلقُّ املستحقُّ هو هلم، فعمد  يف كالمه إىل استعامل  وجه الرسُّ
املوصول  واالسم  )ذلك(،  اإلشارة  واسم  بالّضامئر  املتمّثلة  اإلحاالت  هذه 
اإلقناع يف  هم، وهذه من وسائل  إىل حقِّ به  املشار  تواّله«،  »ممّن  قوله:  )َمن( يف 
اخلطاب، كام عّد ذلك دارسو احلجاج يف دراساتم الّتداولّية، فهذه اإلحاالت 
ياق  بالسِّ املقاصدّية تّتصل  إليه إىل طريَف اخلطاب، ووظيفتها  »تستحض املحال 
دات؛  مؤكِّ الّداللة  ناحية  من  وهي  املتكّلم...  غاية  لتوضيح  هبا،  املخصوص 
ألهّنا مدعمة بالواقع املاّدي اخلارجّي، وباملؤّكد الّلفظّي أيضًا، وهي تفيد الّتأكيد 
واالختصار يف الّلفظ؛ إلغنائها عن ذكر املشار إليه واستحضاره يف اللَّفظ«)24(، 
راسات إىل  الدِّ إْذ أشارْت إحدى  اّتساق اخلطاب؛   وُتسهم اإلحالة بالّضمري يف 
عنرص  استحضار  بوظيفتني:  تقوم  الغيبة-  ضامئر  منها  -وخاّصة  الّضامئر  »أّن 
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خطاٍب  يف  سابٍق  خطاٍب  جمموع  استحضار  أو  سابٍق،  خطاٍب  يف  م  متقدِّ
الحٍق«)25(.

ويف قوله : »ممّْن تواّلُه« أحال بالّضمري الغائب واالسم املوصول )َمْن(؛ 
هبم،  الّترصيح  متجاوزًا  أولئك،  لفعل  تعريضًا  يكون  أْن  كالمه  ِمن  أراد  ألّنه 
املبهامت  إىل  َعَمد  لذا  ؛  عنده  ألمّهّيته  تقلياًل  غائٍب؛  يشٍء  إىل  بذلك  مشريًا 
ه، ولُيعل ِمن قدره تعظياًم  املتمثِّلة هبذه اإلحاالت، تاركًا احلكم للمتلّقي، لشدِّ

وتفخياًم له، حينام ُيدرك أّن هذا الّصفح والّتجاوز يرجع إىل كرم الّشِء.
ه  إظهاَر مظلومّيته بشكٍل متوازٍن وهادٍئ وحكيٍم، إشارة  ونلمح يف نصِّ
إىل ما ُأثِر عن العرب مْن أّن الظلم ِمن ذوي القربى أشّد عىل النّفِس من األباعد؛ 
ولذا قال:»فاستأَثَر علينا قوُمنا«، ففي قوله هذا إشارة إىل القرابة من أولئك، 

وقْد مثَّل الّشاعُر احلكيم هذا القول:
عىل املرِء مْن وْقِع احُلَساِم امُلهنِّد)26(وُظْلُم َذِوي الُقْرَبى أَشدُّ َمَضاَضًة

إّن ما تقّدم من كتاب اإلمام  كان متهيدًا ملا جاء من مهّمة الكتاب الذي 
َبَعَث رسوله من أجلها، وقْد جاءْت كلمة )الّرسول( مضافة إىل نفسه الرّشيفة 
من قوله: »رسويل«؛ زيادة يف ثقته، وتوكيدًا عىل إكرامه، واالستجابة إليه، وكان 
يظهر  األّمة،  بأمر  يرتبط  ألّنه  خلطورته؛  األمر؛  هبذا  االهتامم  شديد    اإلمام 
ذلك يف جزالة املعنى وقّوة الكالم؛ إْذ كانْت ألفاظه داّلة عىل ذلك، كام يف قوله 
: »َوقْد َبَعْثُت َرُسْويل«، فقْد عمد إىل استعامل الفعل )بعث(، وهو فعٌل يأيت 
الرّشيف  النّصِّ  ويف  )الباء(،  اجلّر  حرف  بوساطة  يًا  متعدِّ ويأيت  بنفسه،  يًا  متعدِّ
واالهتامم  االستعداد  عىل  داللته  منها:  دالالٌت،  وفيه  بنفسه،  يًا  متعدِّ جاء 
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وّجه  أي:  به،  وبعث  َبُه،  أهَّ أي:  منامه،  ِمن  »وبعثه   : الفارايبُّ قال   والرّسعة، 
عة واحلزم يف  به«)27(، أي: جعله عىل ُأهبة االستعداد، فقْد توّخى اإلمام  الرسُّ
يًا بنفسه؛ ألنَّ هناك فرقًا بني هذا االستعامل وبني استعامله  األمر، فاستعمله متعدِّ
يًا بوساطة حرف اجلّر )الباء(، ذكر مصطفوي هذا الفرق، وهو: »كلُّ يشٍء  متعدِّ
ينبعُث بنفسه، فإّن الفعل يتعّدى إليه بنفسه، فُيقال: بعثُته، وكلُّ يشٍء ال ينبعُث 

ى إليه بالباء، فُيقال: بعثُت به«)28(. بنفسه، كالكتاب واهلدّية، فإّن الفعل يتعدَّ
 ،ي الفعل )بعث(، الوارد يف نّص اإلمام يظهر هذا االستعامل يف مسألة تعدِّ
هذا  الفعل  تعّدى  فقْد  إرادة،  له  ألنَّ  بنفسه؛  ينبعث  ممّن  الّرسول  كان  مّلا  فإّنه 
يَن  ِ بنفسه، وهذا ما سار عليه القرآُن الكريُم، قال تعاىل: ﴿َفَبَعَث اهللُ النَّبِيِّنَي ُمَبرشِّ
 .)52 ْرَقِدَنا﴾)يس:  مَّ ِمن  َبَعَثنَا  ﴿َمن  تعاىل:  وقوله   ،)213 َوُمنِذِريَن﴾)البقرة: 
ويستعمل فعل البعث يف بدو الّشء وحدوثه وإجياده ونشوئه، أي: يف املواضع التي 
ُيستحدث فيها وُيبدأ أّوالً، وأّما اإلرسال أو الّتوجيه، فُيستعمل يف مرَحلٍة الحقٍة 
بعد البدو والنّشوء، أّما اإليصال، فُيستعمل ملا هو آخر الّسري)29(. وكان استعامل 
سول، أو النّبّي،  قًا؛ ملا فيه ِمن معنًى مناسٍب يف استعامله مع الرَّ الفعل )بعث( موفَّ
ُيفيد اإلهناض)30(، وبنّيَ أّن هذا الّرسول  النّقيب؛ ألّنه  أو امللك، أو احلَكم، أو 
 قْد ُأرِسَل ألمٍر مهمٍّ من خالل ما أشار  إىل االسم الذي عّرفه بأل الّتعريف 
ن هذا الكتاب قيمًة كبريًة ملا حيمله  )الكتاب(، يف قوله: »هبذا الكتاب«، فقْد تضمَّ
مْن أمٍر خطرٍي، فهو مل يقل: )بعثُت رسويل إليكم بكتاٍب(، بصيغة النّكرة، فُيفهم 
قوله: يف  )أنا(،  املتكلِّم  بضمري  قوله  استأنف  ثّم  الكتب،  من  كغريه  كتاٌب   أّنه 
»وأنا أدعوكم إىل كتاِب اهلل وُسنَِّة نبيِّه«، جاء بضمري املتكلِّم )أنا( ليخّص نفسه 
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األمر،  هبذا  األوىل  أّنه هو  يرى  دون غريه؛ ألّنه  من  األمر  هبذا  بالقيام  الرّشيفة 
واستعامل ضمري املتكّلم )أنا(، حميل ومعني عىل الّتواصل بني املتكّلم واملرِسل، 
ومن هنا أشارْت بعض الّدراسات احلديثة إىل أّن هذه الّضامئر واإلحاالت من 
الّتلّفظ إنجازًا  املعينات، وهي: »وحدات لّلفظ ومؤّثراته ُتساهم يف حتيني فعل 
وقوالً وفعاًل، عن طريق الّضامئر وأسامء اإلشارة...«)31(، فظهرْت قّوة اإلنجاز 
باجلملة االستئنافّية التي ابتدأْت بالّضمري املنفصل، وهي مجلٌة اسمّيٌة فيها إخبار 
دَق والوضوَح؛ ملا حتمله ِمن معنى الّثبات  عاّم تضّمنه كتاُبه املرَسل، متضّمنًة الصِّ
واالستقرار. وينقل د. عبد القادر املهريّي عن أحد علامء الّلغة املعارصين )أميل 
بنفنيست( شيئًا يمّيز به اجلملة االسمّية، والّظروف التي حيسن االستعامل فيها، 
واملبادئ  العاّمة  احلقائق  للّتعبري عن  لها  يؤهِّ  « ما  بزماٍن،  ص  أهّنا ال خُتصَّ فريى 
القاّرة، وجيعلها مالئمة للِحَكم واألمثال، ويفرسِّ استعامهلا لالحتجاج وتقديم 
األدّلة، ال لرسد األخبار واستعراض األحداث«)32(، ويف عبارته  هذه، أخرب 
احلكم  إنارة  يف  قّوة  اإلخبار  ويف  الّسامي،  وهدفه  وهنضته  دعوته  عن  وكشف 

وإثباته، لرتسيخ ذلك يف نفس املتلّقي من اخلرب)33(.
ويتالءم هذا وما أراد أْن يدعو إليه فيام بعده من الكالم، ومها شيئان عظيامن، 
وِمن أجلهام يبذل العظامء ما يملكونه يف هذا الوجود، أال ومها: كتاب اهلل وسنّة 
ٍم،  َي عليهام، ويعود كالمه  عىل متقدِّ نبّيه ، وفيه بيان ووضوح إىل أهّنام ُتعدِّ
الّصواب،  التزام جاّدة  إىل  فيه  إليهم يدعوهم  ُأرسل  الذي  وهو ما حيمله كتابه 
ويقّدم يف دعوته هذه الّدليل والربهان والّسبب والعّلة إلقدامه عىل هذا األمر، 
فإنَّ  ُأحييْت«،  قْد  البدعَة  وإّن  ُأميتْت،  قْد  نّة  السُّ »فإّن  بقوله:   كالمه  فريدُف 
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ته،  بُرمَّ القائم  الوضَع  اخترصتا  قْد  الوجيزتني  املخترصتني  العبارتني  هاتني 
ين احلنيف من  والنّظام الذي تسري عليه األّمة، وأحوال املسلمني، وما حُيدق بالدِّ
خماطر واستخفاف، ويدّل هذا عىل بالغ حكمته ومراقبته لألمور بعني البصرية؛ 
وألّنه يرى أّن استقامة احلياة وكرامة اإلنسان مرهونة بالعمل بكتاب اهلل وُسنّة 

نّة هي الكاشفة عن القرآن العظيم. نبّيه الكريم ؛ ألّن السُّ
إّن املحاسن واألرسار يف قوله  هو ذلك اإلجياز البليغ الذي تنطوي وراَءه 
ين  معاٍن عميقة، ودالالت مكّثفة ُتثري نفس املتلّقي وتوقظه، والسّيام أّن إماتة الدِّ
تعني عنده ذهاب كلِّ يشٍء يف هذه احلياة، كرامته وِعرضه وحقوقه، فامذا ينتظر بعد 

هذا البالغ.
أبناء األّمة واملتلّقني  ببعيدٍة عن  التي حيملها ليسْت  إّن هذا اخلطاب واملعاين 
يِن هيمُّ اجلميع؛ لذا كان املتلّقي واعيًا ومهيَّئًا الستقبال  خلطابه الرّشيف؛ ألّن أمر الدِّ
ذلك اخلطاب العظيم، فقْد أّثر يف نفوسهم، ويف هذا إنجاح إلبالغ خطابه وبيانه 
دور  عن  الباحثني  أحد  يقول  احلديثة،  الّدراسات  ده  تؤكِّ ما  وهذا  واستقباله، 
املخاَطب )املتلّقي(: إّنه » عندما ُيوضع اخلطاب بني يدي القارئ أو الّسامع، فإّنه 
يتعامل معه بطريقته اخلاّصة يف الفهم، مستعينًا يف ذلك بثقافته وجتاربه وأحواله 
اخلاّصة التي ينفرد هبا عن غريه، وإْن كانْت يف معظمها مشرتكة بني أفراد املجتمع 

الذي ينتمي إليه لغوّيًا، وهو ما ُيعطي لفهمه صبغًة موضوعّيًة إىل حدٍّ ما«)34(.
لقْد استعمل اإلمام  ملمحًا مجالّيًا مثريًا للنّفس من خالل رصف فنّيٍّ احتوى 
عليه كالمه يف العبارات املتضاّدة، لُيوقف متلّقي كالمه عىل حقيقٍة مهّمٍة تعني كّل 
نّة قْد  مسلم ذي مروءٍة عىل دينه وكرامة حياته، كام جاء يف كالمه الكريم: »فإّن السُّ
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نّة  البدعَة قْد ُأحييْت«، فقْد متّثل الّتقابل الّلفظّي يف العبارتني: )السُّ ُأميتْت، وإّن 
عن  يكشف  مجايلٌّ  فنّيٌّ  ُأسلوٌب  وهو  وُأحييْت(،  )ُأميتْت  والفعلني:  والبِدعة(، 
املعنى، وُيوصل إليه الّسامع، وقْد تنّبه إليه أهل البالغة والنّقد قدياًم، والّتضاّد أو 
الّتقابل هو: » آلّية فنّّية ومجالّية تقوم بعملّية ربط لفظّي ومعنوّي بني أنساق أسلوب 
الّتقابل، ثنائّية كانْت أم أكثر... إّن مفهوم الّتضاّد الّتقابّل ُيمثُِّل آلّية احلدس الفنّّي 
النّفيّس واملوضوعّي«)35(،  بُمعادهلا  الفنّّية  اجلاملّية  تربط  التي  اجلاميّل االستداليّل، 
فاملعادُل النّفيّس واملوضوعّي مهيَّأ عند املتلّقني يف األمر الذي ُدعوا إليه، ما جعل 

الّتعبري بالّتضاّد منجزًا فعلّيًا مؤثِّرًا لدهيم.
نًة ما احتواه  الرّشيف بجملٍة رشطّيٍة كانْت متضمِّ  كتابه  لقْد ختم اإلمام 
وُتطيعوا  قويل،  تسمُعوا  »وإْن  قوله:  وهو  ملفهومه،  وملّخصًة  كتابه،  من  املتقّدم 
شاد «، فهي خالصة مرشوعه اإلصالحّي يف الّدين والّدنيا. أمري، أهِدُكم سبيَل الرَّ

متامسكًا  جاء  الرّشيف  كالمه    به  ختم  الذي  الرّشطّي  األسلوب  هذا  إّن 
مرتاّصًا مرتابطًا، يكشف عن البيان يف أعىل مراميه؛ ملا يف الرّشط من مزايا تتجىّل 
يف هذا املجال، وهذا ما أّكده أحد داريس الّتعبري القرآيّن؛ إْذ ذكر: »إّن األسلوب 
عىل  املسبَّب  ترّتب  فيه  مالحظًا  ربطًا  الكالم  أجزاء  بني  بربطه  يمتاز  الرّشطّي 
قْت النّفس إىل ما ِذكر  بب، فإذا ُذكرْت أداة الرّشط، وُأردفت بفعل الرّشط، تشوَّ السَّ
ما سيكون، فإذا ُذِكر اجلواب بعد هذه اإلثارة وهذا الّتشويق، متّكن أّيام متّكٍن«)36(.
بالوصل  الرّشط  مجلة  جاءْت  إْذ  الرّشيف؛  كالمه  صياغة  يف  ّقة  الدِّ فنلحظ 
)العطف( من الفعل املضارع املعطوف )ُتطيعوا(، عىل الفعل املضارع املعطوف 
مًا عىل الّطاعة؛  مع مقدَّ مع والّطاعة(، وجاء بالسَّ عليه )تسمُعوا(، ومجع هنا بني )السَّ
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إْذ مل يقل: )إْن ُتطيُعوا أمِري، وتسمُعوا قويل(؛ ألّن الّطاعة تاليٌة للّسمع، وألّنه 
هو األساس يف تلّقي الّشء وإدراكه وفهمه، ثّم اإلقبال عليه طوعًا، ثّم جاء جواب 
شاِد«، وهو غاية يف احلكمة والّسداد،  الرَّ الرّشط، وهو قوله: »َأْهِدُكم سبيَل 
وأعىل مراتب الّتهذيب والكامل؛ إذ مل يقل: ُأغدق عليكم باألموال واهلبات والعطايا 
وغريها من مغريات احلياة ؛ بل إّنه )صلوات اهلل عليه( عمد إىل هذا االختيار من 
القول، وهو جواب للرّشط الذي ذكره ؛ ألّن الّرشد والّرشاد مفهوم حيمل معاين 
شاملة واسعة حميطة بأطراٍف من احلياة الّدنيا واآلخرة، وهو أدخُل يف النّفس، وأجىل 
شد، فقْد اقرتب من الّتامم والكامل، وهذه الّسعة يف مدلول  للبصرية، فَمن ُهِدَي إىل الرُّ
دة يف  الّلفظة ومفهومها جتعل فكر املتلّقي جيول حول معاين هذا الّلفظ غري املحدَّ
ٌر،  اجلواب به عن كلِّ مذهٍب، وال يقف عند معنًى واحٍد، وهذا فعٌل إنجازيٌّ مؤثِّ
وُينبئ عن نظرّيته  التي حيملها، وهدفه الذي يصبو إليه؛ وألّن هذا أثر من النّظرة 
:»كان ُخُلُقه  النّبّي األعظم   القرآنّية املتعالية؛ وألّن ُخُلَقه القرآن، كام ُوِصف 
بُِعوِن  القرآن«، فهو  ينطق عن القرآن كام يف قوله: ﴿َوَقاَل الَِّذي آَمَن َيا َقْوِم اتَّ
َشاِد﴾ الرَّ َسبِيَل  إاِلَّ  َأْهِديُكْم  ﴿َوَما  وقوله:   ،)38 َشاِد﴾)غافر:  الرَّ َسبِيَل   َأْهِدُكْم 

)غافر: 29(.

وهي:  املضارعة،  باألفعال  جاءْت   خطابه يف  الرّشط  مجلة  أركان  إّن 
هذه  عىل  واملداومة  االستمرار  منهم  يطلب  إْذ  أهدكم(؛  ُتطيُعوا،  )تسمُعوا، 
األفعال لينالوا الّرشد والفالح، وقْد أشار د. فاضل الّسامرائّي إىل ذلك فيام جاء 
ْنَيا ُنْؤتِِه ِمنَْها َوَمن ُيِرْد َثَواَب اآلِخَرِة ُنْؤتِِه ِمنَْها﴾   يف قوله تعاىل: ﴿َوَمن ُيِرْد َثَواَب الدُّ
بالفعل املضارع،  الواردة يف هذه اآلية  عمران: 145(، وقْد قارن بني األفعال  )آل 
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وبني األفعال املاضية يف سورة اإلرساء من قوله تعاىل: ﴿َوَمْن َأَراَد اآلِخَرَة َوَسَعى 
ْشُكورًا﴾)اإلرساء: 19(، قال: »وذلك  ا َسْعَيَها َوُهَو ُمْؤِمٌن َفأُوَلئَِك َكاَن َسْعُيُهم مَّ هَلَ
ألّن إرادة الّثواب تتجّدد؛ ألّن الّثواب يتجّدد، بخالف اآلخرة، فإهّنا واحدٌة، وهذا 
ّ يف أّنه قال: ﴿َوَمْن َأَراَد اآلِخَرَة﴾ بالفعل املايض، لكنّه قال: ﴿َوَمْن ُيِرْد َثَواَب  الرسِّ

اآْلَِخَرةِ﴾ باملضارع«)36(.



45

ّلملمسلا مقويعبمقعس ملاسأ.د.أ

نة الّثانية - املجلَّد الّثاين - العدد الّثالث  رجب 1439ه - اآذار 2018مال�سَّ

اخلامتُة

ه إليهم، ِمن أّوِل ما بدأ  إّن الّسمة البارزة فيام انطوى عليه خطابه الرّشيف املوجَّ
مة اإليامنّية، ومنارصة  به وهو املقّدمة واملفتتح، إىل آخره وهنايته، كان يغلب عليه السِّ
ُيمثِّل معدن  يغ؛ ألّنه  الّدين الغضِّ اجلديد، ومقارعة األهواء والزَّ احلّق والّدفاع عن 
هذه املبادئ وأصالتها وجوهرها؛ وما يصدر عنه ، إّنام يصدر عن نفٍس تفيض بام 
انطوْت واحتوْت عليه من مكنوناٍت وأرسار أودعها اهلل يف هذه النّفس الكريمة، وما 
حتمله من ُمُثٍل وثقافٍة دينّيٍة نقّيٍة؛ إْذ كان املوقف الذي بّث فيه اإلمام دعوته وبالغه 
ين احلنيف، وهو ما يعربَّ  يستدعي إثارة الوجدان والّشعور بالنّهوض واالنتصار للدِّ
عنه بسياق املوقف عند الّدارسني، ويشمل »كّل ما يقوله املشاركون يف عملّية الكالم، 
وما يسلكونه، كام يشّكل اخللفّية بام تتضّمنه من سياقاِت خربات املشاركني، وقْد أشار 
)فريث( إىل أّن كلَّ إنساٍن حيمل معه ثقافته، وكثريًا من واقعه االجتامعّي حيثام حّل«)37(.

يف  وأثَّر  إليهم،  املرَسل  مسامع  إىل  ووصل  أهدافه،  ق  حقَّ   اإلمام  خطاب  إنَّ 
نفوسهم، فاستجاَب عدٌد كبرٌي منهم، وَهمَّ آخرون بنرصته؛ ملا وجدوا فيه من صدٍق 
ومنفعٍة كبريٍة هّزْت أركان نظام احلكم األموّي، فاضطربْت األوضاع الّسياسّية عىل 
كْت عىل إثر ذلك كثرٌي من  إثر ذلك، ونّبه الغافلني عاّم هم فيه من سباٍت وغفلٍة، فتحرَّ
الّضامئر، فسالٌم عليه يوم ُولد، ويوم اسُتشهد، ويوم ُيبعُث حّيًا، وله احلمُد يف اآلخرِة 

واألُوىل.
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