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ِ
ِ
يم
َصدَ َق اهللُ ال َع ُّل ال َعظ ُ
سورة املائدة  :اآلية ()3

املرشف العا ّم

الصايف
الس ّيد أمحد ّ
ّ

ِّ
املتول ّ
عي للعتبة الع ّباس ّية املقدّ سة
الش ّ
العلمي
املرشف
ّ
ّ
اهلاليل
عمر
ّ
الشيخ ّ

رئيس قسم شؤون املعارف اإلسالم ّية واإلنسان ّية
رئيس التّحرير

ّ
دي
الشيخ شاكر
املحم ّ
ّ
اهل ْيأة االستشار ّية

ّبيدي/جامعة نزوى/سلطنة عامن.
أ.د .سعيد جاسم الز ّ
اليارسي/بيت احلكمة/بغداد.
أ.د .عبد اجل ّبار ناجي
ّ

احلمدانـي /ك ّل ّية الرتبية /جامعة بغداد.
أ.د .طارق نافع
ّ

أ.د .حسن عيسى احلكيم/الك ّل ّية اإلسالم ّية اجلامعة/النّجف األرشف.

اليارسي/ك ّل ّية الرتبية للعلوم اإلنسان ّية/جامعة البرصة.
أ .د .فاخر هاشم سعد
ّ
أ.د .جميد محيد جاسم/ك ّل ّية اآلداب/جامعة البرصة.

أ.د .جواد كاظم النرص اهلل/ك ّل ّية اآلداب/جامعة البرصة.

العيداين/عضو اهل ْيأة العلم ّية يف جامعة املصطفى/
حممد جايد
ّ
أ.م.د .حممود ّ
قم املقدّ سة.

مدير التّحرير

السعد
أ.م.د .عامر عبد حمسن ّ
ك ّل ّية اآلداب/جامعة البرصة
سكرتري التّحرير

حممد حسن مطر
د .طارق ّ
ه ْيأة التّحرير

التبية للعلوم اإلنسان ّية/جامعة البرصة.
أ.د .حسني عيل املصطفى/ك ّل ّية ّ
التبية -بنات/جامعة البرصة.
حممد/ك ّل ّية ّ
أ.د .رحيم حلو ّ

التب ّية للعلوم اإلنسان ّية/جامعة البرصة.
أ.د .شكري نارص عبد احلسن/ك ّل ّية ّ
التبية/جامعة ميسان.
أ.د .نجم عبد اهلل
املوسوي/ك ّل ّية ّ
ّ
احللفي/ك ّل ّية اإلدارة واالقتصاد/جامعة البرصة.
أ.م.د .عبد اجل ّبار ع ّبود
ّ
التبية -بنات/جامعة البرصة.
حممد قاسم نعمة/ك ّل ّية ّ
أ.م.دّ .
التبية/جامعة ميسان.
أ.م.د .عامد جغ ّيم عو ّيد/ك ّل ّية ّ
العبادي /ك ّل ّية الرتبية/جامعة ميسان.
أ.م.د .صباح عيدان
ّ
البديري/ك ّل ّية اآلداب/جامعة البرصة.
أ.م.د .عيل جميد
ّ
تدقيق ال ّلغة العرب ّية

حممد حسن مطر
د .طارق ّ
تدقيق ال ّلغة اإلنجليزية

األستاذ املساعد هاشم الزم كاطع
اإلدارة املال ّية

سعد صالح بشري

اإللكرتوين
املوقع
ّ
أمحد ُحسني ُ
سيني
احل
ّ

الطباعي
التّصميم واإلخراج
ّ
العيل
حممد شهاب
ّ
ّ

�ضوابط النّ�شر يف جم ّلة (تراث الب�صرة)
َ
يرس جم ّلة (تراث البرصة) ْ
الرصينة عىل وفق
أن
تستقبل البحوث والدّ راسات ّ
ُّ

الضوابط اآلتية:
ّ

ْ -1
يقع موضوع البحث ضمن اهتاممات املج ّلة وأهدافها (تُعنى بقضايا
أن َ

البرصي).
الرتاث
ّ

ْ -2
العلمي
أن تكون البحوث والدّ راسات عىل وفق منهج ّية البحث
ّ
وخطواته املتعارف عليها عامل ّي ًا.

ْ -3
أن ُيقدّ م البحث مطبوع ًا عىل ورق بحجم) ،(A4وبثالث نسخ ،مع قرص
ِ
َ
كلامت البحث بحدود ( )1000-5000كلمة،
يكون عد ُد
مدمج) ،(CDعىل أن
ِ
بخط)ْ ،(Simplified Arabic
ومكتوب ًا ّ
متسلسالً.
الصفحات ترقي ًام
وأن تر ّقم ّ
ِ
ُ
ْ -4
ّ
وملخص البحث بال ُّلغتني :العرب ّية واإلنجليز ّية،
البحث
عنوان
أن ُيقدّ َم
وبحدود ( )350كلمة.

ْ -5
الصفحة األوىل ِمن البحث عىل عنوان واسم الباحث/
أن
حتتوي ّ
َ

األريض أو املحمول،
الوظيفي ،ورقم اهلاتف
الباحثني ،وجهة العمل ،والعنوان
ّ
ّ

اإللكرتوين ،مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث ،أو الباحثني ،يف صلب
والربيد
ّ
أي إشارة إىل ذلك.
البحث ،أو ّ

ْ -6
أن ُيشار إىل اهلوامش يف آخر البحث ،وتُراعى األصول العلم ّية املتعارفة

الصفحة).
يف التوثيق ،واإلشارة بأن
تتضمن( :اسم الكتاب ،رقم ّ
ّ

ْ -7
يزود البحث بقائمة املصادر واملراجع منفصلة عن اهلوامش ،ويف
أن َّ

حالة وجود مصادر ومراجع أجنب ّية تُضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة
األلفبائي
عن قائمة املراجع واملصادر العرب ّية ،و ُيراعى يف إعدادمها الرتتيب
ّ
ّ
فني.
ألسامء الكتب أو البحوث يف
املجلت ،أو أسامء املؤ ّل َ

ْ -8
والصور وال َّلوحات عىل أوراق مستق ّلة ،و ُيشار يف
أن تُطبع اجلداول
ُّ

أسفل ّ
الشكل إىل مصدرها أو مصادرها ،مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.
ِ
ْ -9
للمرة
ينرش يف املج ّلة ّ
أن تُرفق نسخة من ّ
السرية العلم ّية للباحث إذا كان ُ
ٍ
ٍ
األوىلْ ،
ندوة ،وأنّه مل ُينرش
مؤمتر أو
وأن ُيشار إىل ما إذا كان البحث قدْ قدّ م إىل

قامت بتمويل
ضمن أعامهلا ،كام ُيشار إىل اسم أ ّية جهة علم ّية أو غري علم ّية
ْ
البحث أو ساعدت يف إعداده.

ْ -10
أن ال يكون البحث منشور ًا ،وال مقدّ م ًا إىل أ ّية وسيلة نرش أخرى.

تعب
تعب مجيع األفكار املنشورة يف املج ّلة عن آراء كاتبيها ،وال ّ
ّ -11

بالضورة عن وجهة نظر جهة اإلصدار ،وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة
ّ
ملوجبات فنّ ّية.

رسي لبيان صالحيتها للنرش ،وال تُعاد
 -12ختضع البحوث لتقويم
ّ
علمي ّ

البحوث إىل أصحاهبا ،سواء قبلت للنرش أم مل تقبل ،وعىل وفق اآلل ّية اآلتية:
أ -يب ّلغ الباحث بتس ّلم املا ّدة املرسلة للنرش خالل مدّ ٍة أقصاها أسبوعان من
تاريخ التس ّلم.

بُ -ي َطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها

وموعد نرشها املتو ّقع.

املقو َ
وجوب إجراء تعديالت أو إضافات عليها
مون
َ
ج -البحوث التي يرى ّ

قبل نرشها تُعاد إىل أصحاهبا مع املالحظات املحدّ دة كي يعملوا عىل إعدادها
هنائ ّي ًا للنّرش.

َ
بذلك م ْن دون رضورة إبداء أسباب
د -البحوث املرفوضة ُيب ّلغ أصحاهبا

الرفض.

 -#يمنح ّ
كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي ن ُِش فيه بح ُثه ،ومكافأة

مال ّية.

ُ -13يراعى يف أسبق ّية النرش:

أ -البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.

ب -تاريخ تس ّلم رئيس التحرير للبحث.
ج -تاريخ تقديم البحوث ك ّلام يتِ ُّم تعدي ُلها.
د -تنويع جماالت البحوث ك ّلام أمكن ذلك.

 -14تُرسل البحوث عىل الربيد اإللكرتوين للمركز:

مقر املركز عىل العنوان اآليت:
) ،(Basrah@alkafeel.netأو تُس ّلم مبارشة إىل ّ

بغداد/حي الغدير/مركز تراث البرصة).
(العراق/البرصة/شارع
ّ
و ّفقكم اهللُ خلدمة برصتنا العزيزة وعراقنا الغايل.

ُ
كلمة العدد
بِ ْس ِم اهللِ ا َّلر ِ
الر ِح ْي ِم
محن َّ

ِ
حممد،
احلمد ومستح ُّقه،
احلمدُ هللِ ،و ُّيل
ّ
والسال ُم عىل س ّيد اخللق ّ
والصال ُة ّ

وعىل آله األطهار ،أعالم اهلدى ،والعروة الوثقى ،وسفينة النّجاة ،وبعد:
تضطلع جم ّلة (تراث البرصة) بفحص ٍ
إنساين حيكي ذاكر ًة متتدّ إىل مئات
تراث
ُ
ٍّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ّارخيي،
يب ،والت
جماالت
السنني ،يف
غوي ،واألد ّ
وحقول معرف ّية خمتلفة؛ كال ّل ّ
ّ
ّ
ٍ
يب
ملدينة
والعقدي،
والفكري،
ْ
كانت–وما تزال -تشك ُّل خالص َة الوعي العر ّ
ّ
ّ
اإلسالمي.
ّ

اإلنساين طويالً ،متأ ّم ً
ال
فالبرص ُة واحد ٌة من املدن التي يتو ّقف عندها التاريخ
ُّ
ٍ
شواخص من األحداث ّ
ملدينة
والشخص ّيات والعقول؛ ليقدّ َم صور ًة مرشق ًة
ٍ
تنوع ًا وفسيفساء ال َ
مثيل هلام.
ثقافات،
وأفرزت
أثارت َجدَ الً،
ْ
ْ
ْ
وعاشت ّ
ٍ ٍ
وها هي جم ّلة (تراث البرصة) ت ّ
شفها التي
ُطل عىل ّقرائها من ُشفة ثالثة م ْن ُ َ
ال حدّ هلا؛ ّ
البرصي ،واحلريصني عىل إظهاره ،ليس يف
للتاث
ألن املنحازي َن ّ
ّ

شك ،وال لطموحهم حدٌّ  .ومل ْ ُ
إخالصهم ٌّ
التاث
تأل املج ّل ُة جهد ًا يف استجالء ّ
ٍ
ٍ
ٍ
التاث،
بالسريورة واالمتداد حلركة ّ
ّ
البرصي َوفق رؤية منهج ّية حصيفة ،تؤمن ّ

التي تشكّل زمخ ًا وطاق ًة لألجيال القادمة.

ّ
إن جم ّلة (تراث البرصة) ثمر ٌة من ثامر الدّ عم غري املحدود من العتبة الع ّباس ّية

ّ
الصايف -دام
املقدّ سة ،متم ّثل ًة بشخص
املتول ّ
الس ّيد أمحد ّ
عي ،سامحة ّ
الش ّ
الصدور بفضل األنفاس الط ّيبة التي تتل ّقاها ِمن متابعيها
ّ
عزه ،-وهي تواصل ّ
وموضوعات متنو ٍ
ٍ
ٍ
وقرائها األفاضلّ ،
عة ،فتجدُ ها
كريمة،
فتطل -اليو َم -بأقال ٍم
ّ
ّ
ِّ
البرصي) حتقيق ًا ،وعند عل ٍم
(مهذب الدِّ ين
تقف -تارةً -عند رسالة البسملة لـ
ُ
ّ
ونحوي أخرى ،وعند ّ
التاث ،ثالث ًة،
لغوي
الشعر احلديث وقدرته عىل استدعاء ُّ
ٍّ
ٍّ
البرصي،
التاث
واليمكن جتاوز تراث سفينة النّجاة (أهل البيت  ،)وأثره يف ّ
ّ

فكان ذلك من خالل موضوعني( :كتاب اإلمام احلسني إىل أرشاف

أئمة أهل البيت وأهل البرصة) ،إىل غري
البرصة) ،و(العالقة االجتامع ّية بني ّ
املهمة يف فكر هذه املدينة املِعطاءّ ،
ٍ
بروح علم ّي ٍة
كل ذلك جرى
ذلك من املح ّطات ّ
وموضوعي ٍة متجر ٍ
دة؛ حتقيق ًا لرصانة البحث واألمانة العلم ّية.
ّ
ّ
ِ
ِ
ِ
مسرية جم ّلتِنا من خالل
إلثراء
الثر؛
ودعوتنا قائمة للمضطلعني برتاث املدينة ّ
ِ
ِ
بآللئ ِه و ُد ِ
ِ
َ
لدرب
ليكون بري ُقه منار ًا لألجيال ،وتعبيد ًا
وتقصيها له،
رر ِه،
رفدها
ّ
ِ
ِ
العاملني.
رب
ّواصل
املعرفة والت
َ
العلمي ،واحلمدُ هللِ ِّ
ِّ
هيأ ُة التّحرير

ق�صيد ٌة ت�ؤ ِّرخ �سنة �صدور جم ّلة (تراث الب�صرة) املح ّكمة

ـط ن ِ
الفيحاء ِسـ ْـمـ ُ
ُضار
الــبــر ُة
ُ
حترس جيدها
َجذىل
الكواكب وهي ُ
ُ

للو َرى
كي
ـدؤيل نحو ًا َ
َ
يكتب الـ ُّ
ويــروح َ
مؤسـس ًا
بقري
ذاك ال َع ُّ
َ
ِّ
ـأن ربـو َعنا
ولِتشهدَ الدّ نـيا ب ـ ّ
ِ
ولـ َ
بجود ِه
النفوس
ـذاك قدْ غ ََمر
َ

فأسس مركز ًا
قدْ
أعلن ّ
َ
(الصـايف) َّ
ِ
ِ
عصـرنا
املهديُ ،ح ّج ِة
مولد
يف
ِّ
ِ
ّ
سأخط يف كـ ِّ
سخاء ُه
اهلــال
ـف
َ
ألــــوان ال ـعــطـ ِ
ِ
ـــن ب ـ ِ
ـاء جمـ ّلـ ٌة
ـن
ِ َ
م ْ
ِ
َت هلا
ــر ِت َوت َُراثِ َها َصاغ ْ
مـ ْ
ـن َب ْ َ
ِ ِ
ؤر َخ ًا:
فاكت ْ
ُب عىل َس َعف النَّخـ ْي ِل ُم ِّ

			
		

			

ِ
األمصـار
زادت به ُحسن ًا عىل
ْ
ِ
ِ
ِ
األنـــــوار
قـــائـــد
بــالــفــاتــنــات

ِ
األطهــــــــــار
ِمن َهدي س ّيدنا أيب
ّخيل م ِ
ِ
األشعـار
راق َص
َ
حتت الن ِ َ

ِ
ِمــن ذي ُ
األفكـار
اخلريبة َمولدُ
فــاســتــبـ ِ
ـر ق ـ ِ
ـري خـــر ًا بــخـ ِ
ـرار
ِ
مــديــنــة اآلث ـــ ـ ِ
َ
ـار
تـــــراث
ُيــيــي

العقيدةِ ،
ِ
ِ
ـــــــــار
قاص ِم الك ّف
ُميي
ا بــثـ ِ
ــســائــ ً
ـار
َر ْو ٌض ُي ُ
ــيــب ُم َ

ِ
األنــظــار
َــانــت ُمــنــى
عــلــمـ ّيـ ٌة ك
ْ
َــان َت ـ َز ُّيــن ـ ًا بِـ َـو َقـــــــ ِ
ـار
إســــ ًا ،فك َ
ْ

ِ
ـم ال َع َّش ِ
ار)
ـص أ ْنـ ُ
( َقـ َـمـ ٌـر ُيــراقـ ُ
ـجـ َ
(#1437 =)602+94+401+340

السعد
شعر :د.عامر ّ

املحتويات
كتاب اإلما ِم ُ
والتكيب 23
احلسني  إىل أرشاف البرصة ،دراس ٌة دالل ّي ٌة يف البنية ّ
ُ

لمي
الس ّ
أ.د .سامل يعقوب يوسف ّ

التبية للعلوم اإلنسان ّية/قسم ال ّلغة العرب ّية
جامعــة البرصة/ك ّليـّة ّ

ملهذ ِ
ب الدّ ِ
رسالـ ُة ال َب ْس َم َلة ِّ
البرصي ،كان ح ّي ًا (/)#1085حتقيق
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ّيملّسلا فسوي بوقعي ملاس أ

َّ
�ص البحث
ملخ ُ
ٍ
ُ
عدد من
املوجه إىل
نص كالم اإلمام احلسني
عمد
َّ
البحث إىل دراسة ِّ

أرشاف البرصة ،ورؤساء العشائر فيها ،يستنهضهم يف ال ّلحوق به ،ويدعوهم

نص ّ
ح َلنا عىل
والصور البالغ ّية ،ما َ َ
الصياغة الفنِّ ّيةّ ،
تتجل فيه ِّ
إىل نرصته ،وهو ٌّ

والتكيب ،وامليزات الن ّّص ّية فيه؛
حتليل خطابه ،وإبراز اجلانب اجلام ّيل يف البنية ّ
الستنهاض ِ
اهلممِّ ،
وبث روح العزيمة بني أبناء األ ّمة ،والتّنبيه عىل األخطار
الفتي ،وبيان احلالة التي ُ
اإلسالمي
يعيشها املجتمع
الغض
املحدقة بالدِّ ين ِّ
ّ
ّ
الشيف مؤ ِّثر ًا
مر العصور ،ما جعل خطابه ّ
آنذاك ،-لتكون رسالته خالدة عىل َّ
فكان منهم َمن َع َزم عىل ال ّلحوق به،
يف نفوس أولئك الذين كتب  إليهم،

ّهشيل)؛ إ ْذ ل ّبى دعوته.
واالستعداد لنرصته ،كام يف جواب (يزيد بن مسعود الن ّ
ِ
كالمي تنطوي وراءه
نص
اشتمل خطابه  عىل مضامني إبالغ ّية موصلة إىل ٍّ
ٍّ

مثريات فنّ ّية من التّعبري ،أردنا من خالل ذلك ْ
الشيف،
ّص ّ
أن نقف عىل هذا الن ِّ
(كتاب اإلمام احلسني)؛ لنستجيل مراميه ،وما احتواه من ٍ
ٍ
وتعبري بلي ٍغ
بيان
َ
مؤ ِّث ٍر.
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ب
كتاب
ُ
ِ
ِ  دراسة ٌ دالليّة ٌ في البِني ِة والت َّركي، إلى أشراف البصرةسين
ِ اإلمام ال ُح

Abstract
The current research focuses on the text of Imam Hussein’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 invite 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 dangers 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 decided 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 incorporated 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 grandeur and purposes.
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تراث الب�صرة

.د.
ّيملّسلا فسوي بوقعي ملاس أ

مقدمة
ّ
ّ
إن هنضة اإلمام احلسني  هي هنض ٌة إصالح ّي ٌة شامل ٌة ضدّ ال ّظلم والفساد

األموي ،من االستخفاف بمبادئ الدّ ين احلنيف ورشائعه،
الذي سب ّبه احلكم
ّ
وقيمه ،و ُم ُث ِله العليا ،متم ّث ً
ال ذلك بسلطة احلاكم اجلائر ،واجلاهل املتّبع أهواءه
ونزواته ،وهذا ما كان حاص ً
شعرت بذلك ،كتب األرشاف
ال بشهادة األ ّمة ،و ّملا
ْ
والوجهاء إىل اإلمام احلسني  -الذي أنكر بيعة يزيد بن معاوية ورفضها-
يدعونه إىل قيادة األ ّمة وزعامتها ،وهذا هو ّ
مؤهالت
احلل املناسب؛ إ ْذ وجدوا فيه ِّ
عي خلالفة َجدِّ ه  ،وأبيه ،فل ّبى النّداء،
والزعامة ،وأنّه الوريث ّ
القيادة ّ
الش ّ

دب يف جسد هذه األ ّمة وهدَّ أركاهنا،
وعزم عىل اخلروج الستئصال الفساد الذي َّ

والسري يف
فنهض لينرش اإلصالح والعدل فيها،
ْ
وكانت النفوس مه ّيأة الستقباله َّ

والتغيب ،وضعف بعض النّفوس،
التهيب ّ
ركابه؛ لوال اتّباع احلاكم وسلطة ّ
غي املوازين و َق َل َبها ضدّ مسريته وهنضته املباركة.
ما ّ َ

اجتمعت األ ّمة عليه ،خرج وعياله من مدينة جدّ ه  إىل العراق،
وحينام
ْ

ويف هذا الوقت ،كتب إىل األمصار ،ومنها( :الكوفة ،والبرصة) ،ومن ذلك

كتابه إىل األرشاف والوجهاء من أهل البرصة ،يطلب منهم نرصته وال ّلحوق

عت ٌ
نسخ منه إىل
به ،فقدْ
ذكرت كتب التّاريخ أنّه كتب كتاب ًا واحد ًا إليهمُ ،و ِّز ْ
ْ

َّ
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ب
كتاب
ُ
ِ
سين إلى أشراف البصرة ،دراسة ٌ دالليّة ٌ في البِني ِة والت َّركي ِ
اإلمام ال ُح ِ

ٍ
البكري ،واألحنف بن قيس ،واملنذر
عدد م َن األرشاف ،وهم :مالك بن مسمع
ّ
ابن اجلارود ،ومسعود بن عمرو ،وقيس بن اهليثم ،وعمرو بن عبيد اهلل بن

ّهشيل)(.)2
معمر( ،)1وهناك َمن أضاف إىل َمن َكت َ
َب إليهم( :يزيد بن مسعود ،الن ّ
مهمة يف البحث؛ ألنّه قدْ أجاب كتاب اإلمام ،
ّهشيل شخص ّية ّ
ويزيد الن ّ
واستعدّ ل ّلحوق به ،مل ِّبي ًا دعوته بعدما مجع قومه وأقوام ًا ُأ َخر من البرصة،

فخطبهم وأبلغهم كتاب احلسني  ،فأ ّثر يف نفوسهم ،مستجيبني دعوتَهّ ،إل ّ
أن

استشهاد اإلمام  قبل ال ّلحوق به قدْ حال بني ذلك .

املوجه إىل هؤالء ،وحتليل
الشيف
نص كالمه ّ
ّ
عمد البحث إىل دراسة ّ

والتكيب فيه ،والوقوف عىل املثريات
خطابه ،والكشف عن مجال ّيات البنية ّ
النَّصية فيه؛ الستنهاض ِ
الفتي،
الغض
اهلمم والتّن ّبه إىل األخطار املحدقة بالدِّ ين ِّ
ِّ ّ
ّ
اإلسالمي -آنذاك.-
وبيان احلالة التي يعيشها املجتمع
ّ

ٍ
مثريات فنّ ّي ًة يف نفس املتل ّقي،
لقدْ اشتمل كالمه وخطابه عىل مضامني حتمل
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وتعالق بني أجزاء
وتناسق بني أجزائه،
وتناسب
وترابط
سبك يف العبارة،
م ْن
ٍ
نص ًا إبالغ ّي ًا مشتم ً
أفعال كالم ّي ٍة إنجاز ّي ٍة ،تُفصح عن بالغته
ال عىل
مجلهَ ،ما جعله ّ
الرصني املؤ ِّثر ،أردنا من خالل ذلك ْ
نص مفع ٍم
أن نقف عىل ٍّ
وفصاحته وبيانه ّ

ٍ
ٍ
وأرسار من البيان والتّعبري ،ونسرب غوره لنُخرج ما نستطيع
ومكتنز باملعاين،

أن نخرجه من مكنون أرساره ،وال غرو ْ
ْ
أن يصدر هذا البيان وهذا البالغ هبذه

متأص ٍل
يب
قريش ِّ
الرصانة ،وهذه الدّ رجة العالية من اخلطاب ؛ ألنّه صادر من عر ٍّ
ّ
ٍّ

يف العروبة ،وهم قو ٌم عرفوا بالبيان والفصاحة.

ّ
ّص املتم ِّثل بالكتاب الذي أرسله اإلمام  ،حيمل معاين ودالالت
إن هذا الن ّ
تراث الب�صرة
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ّيملّسلا فسوي بوقعي ملاس أ

دقيقة ،وآراء سديدة ،ومضامني عميقةِ ،
فهمها املتل ّقون هلا من أولئك األرشاف،

رت فيهم ،فقام عد ٌد منهم بتداول األمر والنّظر فيه ،فجلسوا يف بيت (مارية
فأ ّث ْ

العبد ّية) ،يتبادلون املشورة والعزم عىل ال ّلحوق به  ،ويظهر هذا من مبادرة
ّهشيل).
ّ
الرجل اجلليل (يزيد بن مسعود ،الن ّ

ربة
حممل باملعاين الدّ ا ّلة املع ّ
لقدْ جاء كتاب اإلمام  موجز ًا خمترص ًا ،ولكنّه ّ
ٍ
حارضة ،وأعظم ٍ
مرص من أمصار األ ّمة اإلسالم ّية،
موجه إىل أكرب
واملؤ ّثرة ،وهو ّ

مت مناطقها إىل أمخاس.
وهي (البرصة) ،التي ُق ِّس ْ

ّ
السيميائ ّية إلظهار
ّص ّ
إن املنهج املتّبع يف دراسة هذا الن ّ
الشيف هو الدِّ راسة ّ

َّص ،والعالئق
القيمة الدّ الل ّية يف بنيته ّ
التكيب ّية ،والوسائل اإلقناع ّية الكامنة يف الن ّ

التي تربط أجزاء الكالم فيه.

َّ�ص
ِّ
الدرا�سة ّ
الدالل ّية للن ِّ

الطربي عن أيب خمنف ّ
َب كتاب ًا مع مو ًىل له ُيقال
نقل
حلسني َ كت َ
ُّ
أن اإلما َم ا ُ

لهُ :سليامن ،إىل رؤساء األمخاس بالبرصة ،وإىل األرشاف ،فوصلتْهم نسخ ٌة
صلوات اهلل عليه « :أ ّما بعدُ ّ ،
حممد ًا  عىل
واحدةٌ ،وهو قو ُله
ُ
فإن اهللَ اصطفى ّ
ثم قبضه إليه ،وقدْ ن ََص َح لعباده ،وب ّلغ
خلقه ،وأكرمه ّ
بنبوته ،واختاره لرسالتهّ ،

وأحق النّاس ،فاستأثر
ما أرسله به  ،وكنّا أهله وأوليا َء ُه وأوصيا َء ُه وورثتَه
َّ

أحق بذلك
علينا قومنا بذلك ،فرضينا وكرهنا ،وأحببنا العافية ،ونحن نعلم أنّا ُّ
املستحق علينا ممّن ّ
احلق ،فرمحهم اهلل،
احلق
وحتروا ّ
ّ
ّ
توله ،وقدْ أحسنوا وأصلحوا ّ

بعثت رسويل إليكم هبذا الكتاب ،وأنا أدعوكم إىل كتاب اهلل
وغفر لنا وهلم ،وقدْ
ُ
َّ
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ب
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ِ
سين إلى أشراف البصرة ،دراسة ٌ دالليّة ٌ في البِني ِة والت َّركي ِ
اإلمام ال ُح ِ

حييتْ ،
ميتتَّ ،
وسنّة نب ّيه َّ ،
وإن تسمعوا قويل
وإن البِدعة قدْ ُأ
ْ
السنّة قدْ ُأ ْ
فإن ُّ
وتطيعوا أمري ،أهدكُم َ
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته»(.)3
الرشادَّ ،
سبيل َّ
ٍ
(صلوات اهلل عليه) ٍ
هيم َّ
إنسان مسل ٍم ،وهو اختيار
كل
ابتدأ خطابه
ُ
بأمر عظي ٍم ّ
مضمن ًا كالمه ترشيفه وتكريمه
مهمته
ّبي
املرسلواصطفائهّ ،
ِّ
فوضح ّ
َ
الن ّ

صديق ،وهو مل يقل ّإل
عدو وال
ٌ
الرفيع الذي ال ُينكره ٌّ
وإعالء منزلته ،ومقامه ّ

والصدق يف هذا ،وجاء كالمه مؤكَّد ًا بوساطة احلرف املش ّبه بالفعل ،وكذلك
ّ
احلق ّ

توايل التّابع املتم ِّثل بالعطف ،وتكرارها بوساطة حرف املشاركة واجلمع ،وهو

تضمن الفعل املايض يف هذه املق ّيدات أوصاف ًا ونعوت ًا اشت ّق ْت
حرف (الواو) ،وقدْ
َّ

فت هذه األوصاف العظيمة
منها ،وهي :املصطفى ،والكريم ،واملختار ،وقدْ ُو ّظ ْ
وسموه ومقامه ومنزلته عند اهلل
علوه
ِّ
واحلميدة يف خطاب اإلمام  الدّ ا ّلة عىل ِّ

ّبي :املصطفى واملختار ،وقدْ أشار القرآن
سبحانه ،فنقول يف كالمنا عن الن ّ

الكريم إىل وصف (املصطفى) تضمين ًا ،وليس ترصحي ًا بال ّلفظ املذكور ،كام يف
قوله تعاىلُ ﴿ :ثم َأور ْثنَا ا ْلكِتَاب ا َّل ِذين اص َط َفينَا ِمن ِعب ِ
ادنَا ﴾(فاطر ،)32 :و ُأسند
َ ْ ْ ْ َ
َ
َّ ْ َ

هذا االصطفاء واالجتباء واالختيار إىل اهلل سبحانه؛ ترشيف ًا وتعظي ًام ألولئك

املصطفني ،واختُلف يف َمن يكون هؤالء املصطفون ،فقيلّ :إنم األنبياء ،ونب ُّينا

اخلاتم  أفض ُل ُهم(.)4

لقدْ بدأ كالمه  بفعل االصطفاء؛ ألنّه ّ
يدل عىل االنتقاء واالختيار ،قال

ٍ
«اخللوص من ِّ
وحممد[ ]صفوة اهلل تعاىل
شوب...
كل
ابن فارس :وهو
ُ
ّ
ِ
()5
باطبائي بني ال َّلفظني (االصطفاء
وفرق ال ّط
ّ
وخريته من خلقه ومص ّفاهَّ ، »

واالختيار) ،قال« :والفرق ّ
الشء من بني األشياء ،بام أنّه
أن االختيار أخذ ّ
تراث الب�صرة

30

جم ّلة ف�صل ّية حم ّكمة

.د.
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صفوتا وخالصها»(.)6
خريها ،واالصطفاء أخذه ِمن بينها بام أنّه
ُ
أخص ّ
يظهر ِمن هذا التّفريق ّ
وأدق من االختيار؛ ألنّه انتقاء
أن االصطفاء
ّ

الصفوة؛ لذا جاء كالم اإلمام مبتدئ ًا به ،ومقدّ م ًا إ ّياه عىل الفعلني التّاليني
من ّ
ويبي هذا قول ابن عاشورّ :
إن « االختيار متييز املرغوب ِمن بني ما هو
دقيق ًاّ ،
ٍ
مرغوب وضدِّ ه»(ِ ،)7من هذا يظهر أنّه ّ
ٌ
أقل درج ًة من االصطفاء ،أ ّما
خملوط من

بنبوته»،
التّكريم الذي جاء بعد االصطفاء،
وخصه بالن ّّبوة يف قوله« :وأكرمه ّ
ّ

نجد ترتيب ًا واتّساق ًا للعبارات التي ساقها اإلمام ؛ إذ قدّ م إكرامه بالن ّّبوة عىل

للرسالة .يظهر من الفروق التي ذكرها ال ّلغو ّيون ّ
أن الن ّّبوة مقدّ مة عىل
اختياره ّ
العسكريّ :
الرسالة ،ذكر أبو هالل
ّبي ال يكون ّإل صاحب معجزة ،وقدْ
ّ
«أن الن ّ
ّ

الرسول رسوالً لغري اهلل تعاىل ،فال يكون صاحب معجزة ،والن ّّبوة يغلب
يكون ّ

الصفة التي هي عىل
ّبي؛ ألنّه
ّ
يستحق منها ّ
ّبي ،ف ُيقالّ :
نبوة الن ِّ
عليها اإلضافة إىل الن ّ
طريقة الفاعل ،والرسالة تُضاف إىل اهلل؛ ألنّه ِ
املرسل هبا ،وهلذا قال (برسااليت)
ِّ

والرسالة مجلة من البيان ،حيملها القائم هبا
(األعراف ،)144 :ومل يقل ّ
بنبويتّ ،

الرساالت ،وال
الرسالة ،فيجوز إبالغ ِّ
ليؤ ِّدهيا إىل غريه ،والن ّّبوة تكليف لقيام ّ
جيوز إبالغ الن ّّبوات»(.)8

بنبوته ،واختاره لرسالته) ،م ْن
وتو َّل ْ
قو ٌة يف معنى عباراته( :وأكرمه ّ
دت ّ

والرسالة ،وإضافتها إىل ّ
الضمري العائد عليه
الذات املقدّ سة يف ّ
خالل نسبة الن ّّبوة ّ

وظهرت الدّ ّقة يف استعامله حروف
الشيف،
ْ
سبحانه؛ تعظي ًام له ورفع ًا ملقامه ّ
قوة املعنى لداللته عىل
«بنبوته ولرسالته ،فالباء
اجلر يف قوله:
ْ
زادت يف ّ
ّ
ّ
اإللزاق ِمن رشف الن ّّبوة وتكريمها إ ّياه ،وكذلك ّ
اللم يف قوله( :لرسالته) ،فهي

َّ
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املكان املناسب مع فعل االختيار يف أمور اخلري ،فقدْ ّفرق أبو هالل بني ّ
اللم

والباء يف الفعلني املتشاهبني (اختار وآثر) ،فجعل الباء مع الفعل (آثر) ،وال جيوز
أن تأيت مع الفعل اختار ،بل املناسب جميء ّ
ْ
اللم للفعل (اختار) ،قالُ « :يقال:

ُك به ،وإنّام ُيقال :اخرتت َ
ُك هبذا ال ّثوب وهذا الدِّ ينار ،وال ُيقال :اخرتت َ
آثرت َ
ُك هلذا

األمر»()9؛ لذا جاء قول اإلمام ( :واختاره لرسالته) ،يف حم ّله الذي وضع له.

إن استعامله هلذه األفعال( :االصطفاء ،والتّكريم ،واالختيار)ْ ،
ّ
كانت
وإن ْ

فإن فيها معاين إضاف ّية ،وفروق ًا لغو ّي ًة دقيق ًة ،يكشف عن ٍّ
متقاربة بمعانيهاّ ،
كل
تداخلت هذه األلفاظ يف معانيها ،فاستُعمل أحدها
منها تركيب الكالم ،وقدْ
ْ

مكان اآلخر(.)10

ّبي األكرم  باسمه
تضمن ابتداء كالمه هلذا االصطفاء
َ
شخص الن ِّ
ّ
الصيح ،كام يف قولهّ :
حممد ًا ،»وهلذا التّرصيح باالسم
«إن اهللَ اصطفى ّ
ّ
ٍ
ٍ
أثر ٌ
ودالالت ،وما حيمله
إحياءات
يشع به من
بالغ يف النّفوس؛ ملا ّ
الكريم ٌ
ٍ
ٍ
ومعان للدِّ ين والدّ نيا ،ويف هذا االستعامل حضور لصفات هذه
صفات
من
ّ
الشخص ّية العظيمة ،وهو وسيلة من وسائل اإلقناع واإلبالغ يف نفس املتل ّقي،

ٍ
وهذا ما تؤ ّيده الدّ راسات احلجاج ّية ،منهاّ :
شخص
«أن اسم ال َع َلم إذ ُييل عىل
ٍ
وصفي ...هو جممل صفات ذلك
حمتوى
مقال ماُ ،يصبح له
ما يف مقا ٍم ما ،أو
ً
ٌّ

ّ
الشخص الذي ُييل عليه االسم؛ لذلك ذهب (روسل) ...يف نقده لـ(ميل)

يف مسألة اسم ال َع َلم إىل أنّه عىل احلقيقة وصف لصاحبه ،لكنّه وصف غري

مع َلن ...فاسم ال َع َلم حسب (روسل) ُيمكن ْ
الصفات التي
أن ُي َّلل عىل أساس ِّ
لصاحبه»(.)11

تراث الب�صرة
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املرسل هبا إبالغ املخاطبني برسالة
أراد اإلمام من مقدّ مته التي ابتدأ كتابه َ

ّمسك بالدِّ ين
ّبي األعظم وتنزهيه وال ّثناء عليه ،وهي دعوة منه إىل الت ّ
الن ّ

األئمة املعصومون يفتتحون
منهج سار عليه
احلنيف والدِّ فاع عنه ،وهذا
ٌ
ّ
ّبي ،أو ذكرهم التّوحيد والعقيدة احل ّقة ،ويدعون
خطبهم وكتبهم بذكر الن ِّ

لإلسالم احلنيف ،كام نجد ذلك عند اإلمام أمري املؤمنني يف ٍ
كثري من خطبه،

وعضوا عىل
السكينة،
«معارش
قال:
ّ
َ
املسلمني ،استشعروا اخلشية ،وجتلببوا ّ
َ
ِ
ِ
ومع ِ
رسول اهللِ»( ،)12وقوله:
عم
النّواجذ ،واعلموا أنّكم
بعني اهللَ ،
ابن ِّ

عواطف ِ
ِ
كرمه ،وسواب ِغ
«احلمدُ هلل الذي عال بحولِ ِه ،ودنا ب َط ْولِه  ...أمحده عىل
ِ
حممد ًا عبدُ ُه ورسو ُل ُه ،أرسله إلنفاذ أمره ،وإهناء ُع ْذ ِره،
نعم ِه  ...وأشهدُ ّ
أن ّ
وتقدي ِم نذره.)13(»...

الس ّجاد  ،ففيها الكثري من ذكره وال ّثناء عليه ،ال يكاد
وأ ّما أدعية اإلمام ّ
اختلف ال َّل ُ
خيلو دعا ٌء من ذلك ،قال « :ال َّل ُه ّم ِّ
َ
ّهار،
حمم ٍد وآلِ ِه ما
يل والن ُ
صل عىل ّ

ينقطع مد ُدها ،وال ُيىص عد ُدها ،)14(»...وكذلك يف دعائه الثاين:
صال ًة ال
ُ
ٍ
السالفة،
«واحلمدُ هللِ ا َّلذي َم َّن علينا
بمحمد نب ِّيه  دون األمم املاضية ،والقرون ّ
ّ
بقدرته التي ال تعج ُز عن ٍ
وإن َع ُظم»( ،)15وكذلك دعاؤه« :ال َّل ُه ّم ِّ
فصل عىل
يشء ْ
ك من ِ
َ
وحيك ،ونج ّي َ
َ
َ
عبادكَ»(.)16
من
أمينك عىل
حمم ٍد
خلقك ،وصف ِّي َ ْ
ك ْ
ّ
ّ
ّبي األعظم ،الذي ورد يف خطاب اإلمام
إن هذا االفتتاح بذكر الن ّ
اإلنساين؛ ّ
ٌ
ٌ
ألن ذكره
وحتريك للوجدان
للضامئر،
استنهاض للهمم،
وإيقاظ ّ
ٌ
ّ
ٍ
معان عديدةٌ.
مج ًة تنطوي حتتها
ّ
الشيف حيمل رموز ًا ّ
ٍ
ِ
برسول اهلل ودعوته احل ّقة؛ إذ إنّه
ومهمته
إشارات تربط قض ّيته
إنّه حيمل
ّ

َّ
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ٍ
ٍ
أرا َد ِمن املتل ّقي ْ
اإلسالمي،
وخطرية ،وهي الكيان
مهم ٍة
أن
َ
ّ
يلتفت إىل قض ّية ّ

الر ُ
َّ
األعظم وصحابته املجاهدون ،الذين بذلوا
سول
ُ
والذود عنه ،كام ذاد عنه َّ

ارتفعت كلمة (ال إله ّإل اهلل) ،فافتتاحه هبذه املقدّ مة
أنفسهم من أجله ،حتّى
ْ
مستلزمات مؤ ِّث ٍ
ٍ
ٍ
رة يف
أغراض توصيل ّي ٍة لدى املتل ّقي ،وتُفيض إىل
هتدف إىل

النّفوس.

ّبي األكرم ُ ،يشري
ومن خالل هذا االفتتاح املتم ّثل باالصطفاء واالختيار للن ِّ

اإلما ُم  إىل فكرة اصطفائه هو (صلوات اهللِ عليه) -أيض ًا-؛ ّ
ّبي وأهل
ألن الن َّ
ّبي  ،وذهب بعض العلامء
ألنم ُيم ِّثلون نفس الن ِّ
بيته اصطفاء واختيار واحد؛ ّ

اص َط َفى
مفس ًا ذلك لقوله تعاىل﴿ :إِ َّن اهللَ ْ
إىل ّأنم مصط َفون الصطفائهِّ ،
ِ
ِ
ويس:
يم َو َآل ِع ْم َر َ
ان َع َل ا ْل َعا َل َ
آ َد َم َونُوح ًا َو َآل إِ ْب َراه َ
ني﴾(آل عمران ،)33 :قال ال ّط ّ

حممد :عىل العاملني» ،وقال -أيض ًا :-آل إبراهيم
«ويف قراءة أهل البيت – وآل ّ
حمم ٍد الذين هم أهله ،واآلية ّ
تدل عىل ّ
أن الذين اصطفاهم معصومون
هم آل ّ
()17
ازي إىل
َّ
الر ّ
منزهون؛ ألنّه ال خيتار وال يصطفي ّإل َمن كان كذلك  ،وأشار َّ

ّبي األكرم يف االصطفاء من آل إبراهيم(.)18
شمول الن ّ
ِ
ّبي
كتاب اإلما ِم ما يقرب ِمن نصف كالمه ّ
لقدْ أخذ ُ
الشيف باحلديث عن الن ِّ

الرفيق األعىل
األعظم ودعوته ورسالته اخلالدة ،مبتدئ ًا ببعثته حتّى انتقاله إىل ّ

الرسالة والدّ عوة يف قوله« :ن ََص َح
مهمتَه يف أمر ّ
عند سدرة املنتهى ،مستعرض ًا َّ

لعباده ،و َب َّل َغ ما أرسله به» ،وهاتان اجلملتان نتيجة راجعة إىل ما تقدَّ م عليها
الرسالة ،ف َعدّ ذلك واجب ًا
من القول املتم ِّثل باالصطفاء والتّكريم واالختيار هلذه ّ

مك َّلف ًا به ،وكالمه (صلوات اهلل عليه) يف نصحه وتبليغه فيه إشار ٌة إىل نُصح
تراث الب�صرة
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َّبعونَّ ،
وخاصتهّ ،أنم ُأولو األمر الذين ُيت َ
ولعل كالمه
األ ّمة وإبالغها يف أهل بيته
ّ
الر ُس ُ
ك ِمن َّر ِّب َ
ول َب ِّلغْ َما ُأ ِنز َل إِ َل ْي َ
ك
يف أمر التّبليغ ارتبط بقوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َيا َّ
ك ِم َن الن ِ
ْت ِر َسا َل َت ُه َواهللُ َي ْع ِص ُم َ
َّاس إِ َّن اهللَ الَ َ ْي ِدي ا ْل َق ْو َم
َوإِن َّل ْ َت ْف َع ْل َف َم َب َّلغ َ
ِ
نزلت يف
ازي يف سبب نزوهلا أقواالً ،منهاّ :أنا ْ
ا ْلكَاف ِر َ
الر ُّ
ين﴾(املائدة ،)67 :ذكر ّ
ٍ
ْت
عيل بن أيب
نزلت هذه اآلية ،أخذ بيده ،وقالَ «:م ْن ُكن ُ
طالب  ،و ّملا ْ
«فضل ِّ
ِ
موال ُه ،فعيل موال ُه ،ال َّل ُهم ِ
وعاد َم ْن عاداهُ» ،وقدْ أسنده إىل ابن
وال َم ْن واال ُه
َّ
ٌّ
ع ّب ٍ
عيل(.)19
اس ،والرباء بن عازبّ ،
وحممد بن ٍّ
أن األمر ليس ّ ٍ
ٍ
يظهر من اآلية ّ
مهمته وإبالغ
هبي وال
بسهل ،وهو ينفي ّ
ِ
ٍ
رصح به ،بل
رسالته العظيمة التي من أجلها بعثه يف حال تلكُّئه عن إبالغ أمر مل ُي ِّ
ِ
َ
مكنونات أرساره إىل نب ِّيه ،إذن ،البدَّ م ْن ْ
يكون األمر أعظم من
أن
جعله من

ذلك ،و ُيمكن ْ
ّبي
أن نطمئ َّن إىل ربط كالم اإلما ِم يف النُّصح والتّبليغ عن الن ِّ

من خالل كالمه ّ
مرصح ًا ّأنم« :أه ُله وأولياؤه وأوصياؤه
اللحق ،حني بيَّ َ
ِّ
وأحق النّاس،
وأوصياءه وورثتَه،
وأولياءه
وورثتُه» ،يف قوله« :وكنّا أه َل ُه
َّ
َ
َ

قومنَا بذلك».
واستأ َث َر علينا ُ

الزمن املايضِّ ،
حمذر ًا
من كالمه املتقدّ م استعمل مثري ًا أرجع القوم فيه إىل ّ

يتكرر ويعودّ ،
دل عىل ذلك بالفعل
من الوقوع فيام حدث سابق ًا ،متمنِّي ًا ّأل ّ

الزمن يف العبارات املتقدّ مةْ ،
أشارت إىل
وإن
كانت قدْ
ْ
ْ
(استأثر) ،وداللة ّ
ٍ
ٍ
ٍ
للزمن احلارض ،وهو زمن املتك ِّلم ،وكذلك
ماضية ،فهي حتمل
أحداث
إشارات ّ
الزمن املستقبل ،وهو استعامل الفعل النّاقص (كان) يف قوله«:وكنّا أه َل ُه
ّ

وأوليا َء ُه»...؛ إ ْذ نلمح يف الفعل استمرار ًا ،وليس انقطاع ًا وانقضا ًء ،فهم أهله
َّ
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وأحق النّاس به يف ّأول اخللق ،ويف حارضهم ،ويف
وأولياؤه وأوصياؤه وورثتُه
ُّ
ٍ
مستقبلهم ؛ ألنم ُخلقوا من ٍ
واحدة.
طينة
ّ

الزمن من خالل بناء اجلملة وما حييط هبا من عنارص
حتصل داللة الفعل عىل ّ
وقرائن يمدّ ها السياق وتركيب الكالم ،أما صيغه الصفية ،فال ت ِ
ُفصح عن
ّ ّ
ّ
ّ
ذلك(.)20

وقدْ جعل بعض الدّ ارسني االستمرار واقع ًا يف (كان) يف ٍ
آيات من التّنزيل
َان اللُّ َغ ُفور ًا َّر ِحي ًام﴾(النّساء ،)96 :وقوله
﴿وك َ
العزيز ،كام جاء يف قوله تعاىلَ :
أفادت معنى( :مل نزل)(.)21
ش ٍء َعالِني﴾(األنبياء ،)81 :فقدْ
ْ
تعاىلَ :
﴿و ُكنَّا بِك ُِّل َ ْ
أمور ٍ
تتّسم لغة اإلمام وهو يتحدّ ث عن ٍ
مؤملة للنّفس؛ ملا فيها من تعدٍّ عىل
ٍ
تصعيد للعنفّ ،إل
حرمة أهل البيت  ،باهلدوء والتّوازن واالنسجام ،من دون

فإنا حتمل يف داخلها تعنيف ًا وتقريع ًا وعتب ًا ولوم ًا ،فلو
أهنا عىل هدوئها وتل ّطفهاّ ،

قومنا» ،نجدُ أنّه قدْ نسب القوم إليهم -وهم
نظرنا إىل قوله«:فاستأ َث َر علينا ُ
أهل الوحي ،-فكم فيها من ال ُّلطف واألدب والورع؛ إ ْذ إنّه مل ِ
ُ
يأت بكلمة نابية

احلق والباطل ،فلم يقل( :بغى علينا ال ُّطغاة) ،مثالً،
وهو يف موضع احلديث عن ّ
ٍ
خفي ،وهو ّ
الرسالة والوحي
أن أهل بيت ّ
بل إنّه عدل عن ذلك ليومئ إىل يشء ٍّ
أكرب ِم ْن ْ
والسداد،
للصفح والتّسامح
ّ
أن ُيقابلوا باملثل ،بل هم مثال َّ
والصالح ّ
وهو يقتدي بتعبري القرآن الكريم ،ففي ٍ
كثري من اآليات ،يأيت تعبري األنبياء مع

َ
ضون منهم إىل أشدّ العذاب بلفظ( :يا قوم) ،نحو قوله تعاىل:
يتعر
أقوامهم وهم ّ
ِ
ال َل ٌة َو َلكِنِّي َر ُس ٌ
﴿ َق َال َيا َق ْو ِم َل ْي َس ِب َض َ
ني﴾(األعراف،)22()61 :
ول ِّمن َّر ِّب ا ْل َعا َل َ
اليارسي إىل ّ
أن يف خطابه «إشارة إىل
وإىل مثل هذا أشار الدّ كتور عبدالكاظم
ّ
تراث الب�صرة
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ٍ
الرسول الوالية
حق
ٍّ
مغتصب ،ويقصد به اإلمام :بيعة الغدير ،التي عقد فيها ّ

عيل بن أيب طالب ،وأشار إىل ّأنم حني قبلوا والية غريهم،
بعده إىل اإلمام ِّ
ِ
سموهم
فمن أجل حقن دماء املسلمني وحفظ وحدهتم»( ،)23وعزا ذلك إىل
ِّ

وارتفاع شأهنم ،ولكوهنم مصلحني هلذه احلياة ،وإرساء دعائم الدّ ين ،وهم
ٍ
خاف عنهم؛ إيثار ًا ملصلحة الدّ ين ،وحفاظ ًا عىل بيضة
عىل علم بذلك ،وغري

بروح ٍ
ٍ
ثابتة
الشيف
األول ،وينطلق اإلمام يف كالمه ّ
اإلسالم وهو يف طوره ّ
ٍ
ٍ
درك ذلك من خالل استعامله املؤكِّدات ،ووسائل الكالم من
متي ِّقنة مطمئنّةُ ،ي َ
الضامئر ،وهي قوله( :نحن) (أنا) ،وكذلك ألفاظ
اإلحاالت واإلشارات يف ّ

َ
املستحق
احلق
أحق
مرصح هبا ،وهو لفظة:
ّ
ِّ
بذلك ِّ
(احلق) ،يف قوله« :إنّا ُّ
َّ
مكررة ّ
علينا» من خالل (أفعل التّفضيل) بينهم وبني غريهمّ ،
للحجة عىل
كل إراد ًة
ّ

املستحق هو هلم ،فعمد  يف كالمه إىل استعامل
فاحلق
السعة واإلجياز،
ُّ
ُّ
وجه ُّ

بالضامئر واسم اإلشارة (ذلك) ،واالسم املوصول
هذه اإلحاالت املتم ّثلة ّ

( َمن) يف قوله« :ممّن ّ
توله» ،املشار به إىل ح ِّقهم ،وهذه من وسائل اإلقناع يف
اخلطاب ،كام عدّ ذلك دارسو احلجاج يف دراساهتم التّداول ّية ،فهذه اإلحاالت

«تستحرض املحال إليه إىل َ
بالسياق
طرف اخلطاب ،ووظيفتها املقاصد ّية تتّصل ِّ
املخصوص هبا ،لتوضيح غاية املتك ّلم ...وهي من ناحية الدّ اللة مؤكِّدات؛
فظي أيض ًا ،وهي تفيد التّأكيد
ألنا مدعمة بالواقع املا ّدي
اخلارجي ،وباملؤكّد ال ّل ّ
ّ
ّ

واالختصار يف ال ّلفظ؛ إلغنائها عن ذكر املشار إليه واستحضاره يف ال َّلفظ»(،)24

أشارت إحدى الدِّ راسات إىل
بالضمري يف اتّساق اخلطاب؛ إ ْذ
ْ
وتُسهم اإلحالة ّ

ّ
وخاصة منها ضامئر الغيبة -تقوم بوظيفتني :استحضار عنرصالضامئر
«أن ّ
ّ
َّ
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ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
خطاب
سابق يف
خطاب
سابق ،أو استحضار جمموع
خطاب
متقدِّ م يف
ٍ
الحق»(.)25

ويف قوله « :مم ّ ْن ّ
بالضمري الغائب واالسم املوصول ( َم ْن)؛
تول ُه» أحال ّ
ألنّه أراد ِمن كالمه ْ
أن يكون تعريض ًا لفعل أولئك ،متجاوز ًا التّرصيح هبم،

ٍ
ٍ
غائب؛ تقلي ً
مه ّيته عنده ؛ لذا َع َمد إىل املبهامت
يشء
مشري ًا بذلك إىل
ال أل ّ
املتم ِّثلة هبذه اإلحاالت ،تارك ًا احلكم للمتل ّقي ،لشدِّ ه ،ول ُيعيل ِمن قدره تعظي ًام
وتفخي ًام له ،حينام ُيدرك ّ
الش ِء.
الصفح والتّجاوز يرجع إىل كرم ّ
أن هذا ّ
ٍ
ٍ
ٍ
وهادئ وحكي ٍم ،إشارة
متوازن
بشكل
إظهار مظلوم ّيته
نصه 
ونلمح يف ِّ
َ
أن الظلم ِمن ذوي القربى أشدّ عىل الن ِ
إىل ما ُأثِر عن العرب م ْن ّ
ّفس من األباعد؛

قومنا» ،ففي قوله هذا إشارة إىل القرابة من أولئك،
ولذا قال«:فاستأ َث َر علينا ُ

وقدْ م َّثل ّ
اعر احلكيم هذا القول:
الش ُ
و ُظ ْل ُم َذ ِوي ال ُق ْر َبى َ
أشدُّ َم َض َ
اض ًة

ِ
من و ْق ِع ُ
احل َسا ِم ا ُملهن ِّد
عىل املرء ْ

()26

ّ
مهمة الكتاب الذي
إن ما تقدّ م من كتاب اإلمام  كان متهيد ًا ملا جاء من ّ

الشيفة
َب َع َث رسوله من أجلها ،وقدْ
ْ
(الرسول) مضافة إىل نفسه ّ
جاءت كلمة ّ

من قوله« :رسويل»؛ زيادة يف ثقته ،وتوكيد ًا عىل إكرامه ،واالستجابة إليه ،وكان

اإلمام  شديد االهتامم هبذا األمر؛ خلطورته؛ ألنّه يرتبط بأمر األ ّمة ،يظهر

كانت ألفاظه دا ّلة عىل ذلك ،كام يف قوله
وقوة الكالم؛ إ ْذ
ْ
ذلك يف جزالة املعنى ّ

ت َر ُس ْويل» ،فقدْ عمد إىل استعامل الفعل (بعث) ،وهو ٌ
فعل يأيت
«وقدْ َب َع ْث ُ
َ :
الشيف
ّص ّ
اجلر (الباء) ،ويف الن ِّ
متعدِّ ي ًا بنفسه ،ويأيت متعدِّ ي ًا بوساطة حرف ّ

دالالت ،منها :داللته عىل االستعداد واالهتامم
جاء متعدِّ ي ًا بنفسه ،وفيه
ٌ
تراث الب�صرة
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ِ
وجه
يب« :وبعثه من منامه ،أيَّ :
أه َب ُه ،وبعث به ،أيّ :
والسعة ،قال الفارا ُّ
ّ
به»( ،)27أي :جعله عىل ُأهبة االستعداد ،فقدْ ّ
السعة واحلزم يف
توخى اإلمام ُّ 

األمر ،فاستعمله متعدِّ ي ًا بنفسه؛ َّ
ألن هناك فرق ًا بني هذا االستعامل وبني استعامله
«كل ٍ
اجلر (الباء) ،ذكر مصطفوي هذا الفرق ،وهوُّ :
يشء
متعدِّ ي ًا بوساطة حرف ّ
وكل ٍ
فإن الفعل يتعدّ ى إليه بنفسه ،ف ُيقال :بعثتُهُّ ،
ُ
ينبعث بنفسهّ ،
ُ
ينبعث
يشء ال
بنفسه ،كالكتاب واهلد ّيةّ ،
بعثت به»(.)28
فإن الفعل يتعدَّ ى إليه بالباء ،ف ُيقالُ :

نص اإلمام،
يظهر هذا االستعامل يف مسألة تعدِّ ي الفعل (بعث) ،الوارد يف ّ

الرسول ممّن ينبعث بنفسه؛ َّ
ألن له إرادة ،فقدْ تعدّ ى الفعل هذا
فإنّه ّملا كان ّ

ني ُم َب ِّ ِ
الكريم ،قال تعاىلَ ﴿ :ف َب َع َ
ُ
ين
القرآن
بنفسه ،وهذا ما سار عليه
ث اهللُ النَّبِ ِّي َ
ش َ
ُ
ِ
﴿من َب َع َثنَا ِمن َّم ْر َق ِدنَا﴾(يس.)52 :
َو ُمنذ ِر َ
ين﴾(البقرة ،)213 :وقوله تعاىلَ :

الشء وحدوثه وإجياده ونشوئه ،أي :يف املواضع التي
ويستعمل فعل البعث يف بدو ّ
ٍ
يستحدث فيها ويبدأ أوالً ،وأما اإلرسال أو التّوجيه ،فيستعمل يف مرح ٍ
الحقة
لة
َ
ُ
ّ
ُ
ُ
ّ

السري( .)29وكان استعامل
بعد البدو والنّشوء ،أ ّما اإليصال ،ف ُيستعمل ملا هو آخر ّ
ِ
ٍ
ّبي،
معنى
الرسول ،أو الن ّ
مناسب يف استعامله مع َّ
الفعل (بعث) مو َّفق ًا؛ ملا فيه من ً
وبي ّ
الرسول
حلكم ،أو النّقيب؛ ألنّه ُيفيد اإلهناض(َ ّ ،)30
أن هذا ّ
أو امللك ،أو ا َ
قدْ ُأ ِ
رس َل ٍ
عرفه بأل التّعريف
مهم من خالل ما أشار  إىل االسم الذي ّ
ألمر ٍّ
تضمن هذا الكتاب قيم ًة كبري ًة ملا حيمله
(الكتاب) ،يف قوله« :هبذا الكتاب» ،فقدْ
َّ
ٍ
م ْن ٍ
ٍ
بكتاب) ،بصيغة النّكرة ،ف ُيفهم
(بعثت رسويل إليكم
خطري ،فهو مل يقل:
أمر
ُ

ثم استأنف قوله بضمري املتك ِّلم (أنا) ،يف قوله:
أنّه
ٌ
كتاب كغريه من الكتبّ ،
ِ
ليخص نفسه
وسن َِّة نب ِّيه» ،جاء بضمري املتك ِّلم (أنا)
«وأنا أدعوكم إىل
ّ
كتاب اهلل ُ
َّ
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الشيفة بالقيام هبذا األمر من دون غريه؛ ألنّه يرى أنّه هو األوىل هبذا األمر،
ّ
ِ
واملرسل،
واستعامل ضمري املتك ّلم (أنا) ،حميل ومعني عىل التّواصل بني املتك ّلم

أشارت بعض الدّ راسات احلديثة إىل ّ
الضامئر واإلحاالت من
ومن هنا
ْ
أن هذه ّ

املعينات ،وهي« :وحدات ل ّلفظ ومؤ ّثراته تُساهم يف حتيني فعل التّل ّفظ إنجاز ًا

قوة اإلنجاز
الضامئر وأسامء اإلشارة،)31(»...
ْ
وقوالً وفعالً ،عن طريق ّ
فظهرت ّ

بالضمري املنفصل ،وهي مجل ٌة اسم ّي ٌة فيها إخبار
باجلملة االستئناف ّية التي
ْ
ابتدأت ّ
الص َ
والوضوح؛ ملا حتمله ِمن معنى ال ّثبات
دق
املرسل،
َ
متضمن ًة ِّ
ّ
تضمنه كتا ُبه َ
عم ّ
ّ
املهريي عن أحد علامء ال ّلغة املعارصين (أميل
واالستقرار .وينقل د .عبد القادر
ّ
بنفنيست) شيئ ًا يم ّيز به اجلملة االسم ّية ،وال ّظروف التي حيسن االستعامل فيها،
ٍ
يؤهلها للتّعبري عن احلقائق العا ّمة واملبادئ
فريى ّأنا ال ُت َّصص
بزمان ،ما « ِّ
القارة ،وجيعلها مالئمة ِ
ويفس استعامهلا لالحتجاج وتقديم
للحكَم واألمثال،
ِّ
ّ
األد ّلة ،ال لرسد األخبار واستعراض األحداث»( ،)32ويف عبارته  هذه ،أخرب

قوة يف إنارة احلكم
السامي ،ويف اإلخبار ّ
وكشف عن دعوته وهنضته وهدفه ّ
وإثباته ،لرتسيخ ذلك يف نفس املتل ّقي من اخلرب(.)33

ويتالءم هذا وما أراد ْ
أن يدعو إليه فيام بعده من الكالم ،ومها شيئان عظيامن،

ِ
ومن أجلهام يبذل العظامء ما يملكونه يف هذا الوجود ،أال ومها :كتاب اهلل وسنّة

نب ّيه  ،وفيه بيان ووضوح إىل ّأنام تُعدِّ َي عليهام ،ويعود كالمه  عىل متقدِّ ٍم،

الصواب،
وهو ما حيمله كتابه الذي ُأرسل إليهم يدعوهم فيه إىل التزام جا ّدة ّ
والسبب والع ّلة إلقدامه عىل هذا األمر،
ويقدّ م يف دعوته هذه الدّ ليل والربهان ّ
حييت»َّ ،
فإن
وإن البدع َة قدْ ُأ
ُ
ْ
السنّة قدْ ُأ ْ
ميتتّ ،
فريدف  كالمه بقولهّ :
«فإن ُّ
تراث الب�صرة
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الوضع القائم ُبر َّمته،
هاتني العبارتني املخترصتني الوجيزتني قدْ اخترصتا
َ
والنّظام الذي تسري عليه األ ّمة ،وأحوال املسلمني ،وما ُيدق بالدِّ ين احلنيف من

خماطر واستخفافّ ،
ويدل هذا عىل بالغ حكمته ومراقبته لألمور بعني البصرية؛

وألنّه يرى ّ
وسنّة
أن استقامة احلياة وكرامة اإلنسان مرهونة بالعمل بكتاب اهلل ُ
نب ّيه الكريم ؛ ّ
السنّة هي الكاشفة عن القرآن العظيم.
ألن ُّ

ّ
إن املحاسن واألرسار يف قوله  هو ذلك اإلجياز البليغ الذي تنطوي ورا َءه
ٍ
معان عميقة ،ودالالت مك ّثفة تُثري نفس املتل ّقي وتوقظه ،والس ّيام ّ
أن إماتة الدِّ ين
كل ٍ
يشء يف هذه احلياة ،كرامته ِ
تعني عنده ذهاب ِّ
وعرضه وحقوقه ،فامذا ينتظر بعد

هذا البالغ.

ٍ
ّ
ببعيدة عن أبناء األ ّمة واملتل ّقني
ليست
إن هذا اخلطاب واملعاين التي حيملها
ْ

ألن أمر الدِّ ِ
الشيف؛ ّ
هيم اجلميع؛ لذا كان املتل ّقي واعي ًا ومه َّيئ ًا الستقبال
خلطابه ّ
ين ُّ

ذلك اخلطاب العظيم ،فقدْ أ ّثر يف نفوسهم ،ويف هذا إنجاح إلبالغ خطابه وبيانه
واستقباله ،وهذا ما تؤكِّده الدّ راسات احلديثة ،يقول أحد الباحثني عن دور

السامع ،فإنّه
املخا َطب (املتل ّقي) :إنّه « عندما ُيوضع اخلطاب بني يدي القارئ أو ّ

اخلاصة يف الفهم ،مستعين ًا يف ذلك بثقافته وجتاربه وأحواله
يتعامل معه بطريقته
ّ
اخلاصة التي ينفرد هبا عن غريهْ ،
كانت يف معظمها مشرتكة بني أفراد املجتمع
وإن ْ
ّ

الذي ينتمي إليه لغو ّي ًا ،وهو ما ُيعطي لفهمه صبغ ًة موضوع ّي ًة إىل حدٍّ ما»(.)34

لقدْ استعمل اإلمام  ملمح ًا مجال ّي ًا مثري ًا للنّفس من خالل رصف فن ٍّّي احتوى
ٍ
مهم ٍة تعني ّ
كل
عليه كالمه يف العبارات املتضا ّدة ،ل ُيوقف متل ّقي كالمه عىل حقيقة ّ
ٍ
مسلم ذي
السنّة قدْ
مروءة عىل دينه وكرامة حياته ،كام جاء يف كالمه الكريمّ :
«فإن ُّ
َّ
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(السنّة
وإن البدع َة قدْ ُأ
ْ
ُأ ْ
ميتتّ ،
فظي يف العبارتنيُّ :
حييت» ،فقدْ مت ّثل التّقابل ال ّل ّ
سلوب فن ٌّّي مجا ٌّيل يكشف عن
حييت) ،وهو ُأ
ميتت و ُأ ْ
والبِدعة) ،والفعلنيُ ( :أ ْ
ٌ

السامع ،وقدْ تن ّبه إليه أهل البالغة والنّقد قدي ًام ،والتّضا ّد أو
املعنى ،و ُيوصل إليه ّ

ومعنوي بني أنساق أسلوب
لفظي
التّقابل هو « :آل ّية فنّ ّية ومجال ّية تقوم بعمل ّية ربط
ّ
ّ

كانت أم أكثرّ ...
ّقابيل ُيم ِّث ُل آل ّية احلدس الفن ّّي
التّقابل ،ثنائ ّية ْ
إن مفهوم التّضا ّد الت ّ

واملوضوعي»(،)35
ّفيس
ّ
اجلام ّيل االستدال ّيل ،التي تربط اجلامل ّية الفنّ ّية ُ
بمعادهلا الن ّ
ُ
واملوضوعي مه َّيأ عند املتل ّقني يف األمر الذي ُدعوا إليه ،ما جعل
ّفيس
ّ
فاملعادل الن ّ

التّعبري بالتّضا ّد منجز ًا فعل ّي ًا مؤ ِّثر ًا لدهيم.

ٍ
متضمن ًة ما احتواه
كانت
بجملة رشط ّي ٍة
الشيف
ْ
لقدْ ختم اإلمام  كتابه ّ
ِّ

ّ
«وإن تسم ُعوا قويل ،وتُطيعوا
وملخص ًة ملفهومه ،وهو قوله:
املتقدّ م من كتابه،
ْ
أمريِ ،
أهدكُم َ
اإلصالحي يف الدّ ين والدّ نيا.
الرشاد » ،فهي خالصة مرشوعه
ّ
سبيل َّ
ّ
الشيف جاء متامسك ًا
طي الذي ختم به  كالمه ّ
إن هذا األسلوب ّ
الش ّ

الشط من مزايا ّ
تتجل
مرتاص ًا مرتابط ًا ،يكشف عن البيان يف أعىل مراميه؛ ملا يف ّ
ّ

القرآين؛ إ ْذ ذكرّ :
«إن األسلوب
يف هذا املجال ،وهذا ما أكّده أحد داريس التّعبري
ّ

طي يمتاز بربطه بني أجزاء الكالم ربط ًا مالحظ ًا فيه ترتّب املس َّبب عىل
ّ
الش ّ
قت النّفس إىل ما ِذكر
تشو ْ
السبب ،فإذا ُذ ْ
الشط ،و ُأردفت بفعل ّ
كرت أداة ّ
الشطَّ ،
َّ
ما سيكون ،فإذا ُذ ِكر اجلواب بعد هذه اإلثارة وهذا التّشويق ،متكّن أ ّيام متك ٍ
ّن»(.)36
الشط بالوصل
الشيف؛ إ ْذ
ْ
جاءت مجلة ّ
فنلحظ الدِّ ّقة يف صياغة كالمه ّ

(العطف) من الفعل املضارع املعطوف (تُطيعوا) ،عىل الفعل املضارع املعطوف
بالسمع مقدَّ م ًا عىل ال ّطاعة؛
(السمع وال ّطاعة) ،وجاء َّ
عليه (تسم ُعوا) ،ومجع هنا بني َّ
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(إن تُطي ُعوا ِ
أمري ،وتسم ُعوا قويل)؛ ّ
إ ْذ مل يقلْ :
للسمع ،وألنّه
ألن ال ّطاعة تالي ٌة ّ

ثم جاء جواب
هو األساس يف تل ّقي ّ
ثم اإلقبال عليه طوع ًاّ ،
الشء وإدراكه وفهمهّ ،
ِ
الشط ،وهو قولهَ :
َ
والسداد،
«أ ْه ِدكُم
ّ
الرشاد» ،وهو غاية يف احلكمة ّ
سبيل َّ

وأعىل مراتب التّهذيب والكامل؛ إذ مل يقلُ :أغدق عليكم باألموال واهلبات والعطايا

وغريها من مغريات احلياة ؛ بل إنّه (صلوات اهلل عليه) عمد إىل هذا االختيار من

للشط الذي ذكره ؛ ّ
والرشاد مفهوم حيمل معاين
القول ،وهو جواب ّ
الرشد ّ
ألن ّ
ٍ
بأطراف من احلياة الدّ نيا واآلخرة ،وهو ُ
أدخل يف النّفس ،وأجىل
شاملة واسعة حميطة

ِ
السعة يف مدلول
الرشد ،فقدْ اقرتب من التّامم والكامل ،وهذه ّ
فمن ُهد َي إىل ُّ
للبصريةَ ،

ال ّلفظة ومفهومها جتعل فكر املتل ّقي جيول حول معاين هذا ال ّلفظ غري املحدَّ دة يف
ٍ
ٍ
واحد ،وهذا ٌ
اجلواب به عن ِّ
إنجازي مؤ ِّث ٌر،
فعل
معنى
كل
ٌّ
مذهب ،وال يقف عند ً
و ُينبئ عن نظر ّيته  التي حيملها ،وهدفه الذي يصبو إليه؛ ّ
وألن هذا أثر من النّظرة
ِ
ّ
ّبي األعظم «:كان ُخ ُل ُقه
القرآن ّية املتعالية؛
وألن ُخ ُل َقه القرآن ،كام ُوصف الن ّ
﴿و َق َال ا َّل ِذي َآم َن َيا َق ْو ِم ا َّتبِ ُع ِ
ون
القرآن» ،فهو  ينطق عن القرآن كام يف قولهَ :
يل الر َش ِ
ِ
ِ
َأ ْه ِدك ُْم َسبِ َ
اد﴾
الر َشاد﴾(غافر ،)38 :وقولهَ :
﴿و َما َأ ْهديك ُْم إِ َّل َسبِ َ َّ
يل َّ
(غافر.)29 :

ّ
جاءت باألفعال املضارعة ،وهي:
الشط يف خطابه
ْ
إن أركان مجلة ّ

(تسم ُعوا ،تُطي ُعوا ،أهدكم)؛ إ ْذ يطلب منهم االستمرار واملداومة عىل هذه

امرائي إىل ذلك فيام جاء
الس
ّ
الرشد والفالح ،وقدْ أشار د .فاضل ّ
األفعال لينالوا ّ
يف قوله تعاىل﴿ :ومن ي ِرد َثواب الدُّ ْنيا ن ُْؤتِ ِه ِمنْها ومن ي ِرد َثواب ِ
اآلخ َر ِة ن ُْؤتِ ِه ِمن َْها﴾
َ ََ ُ ْ َ َ
ََ ُ ْ َ َ
َ
(آل عمران ،)145 :وقدْ قارن بني األفعال الواردة يف هذه اآلية بالفعل املضارع،

َّ
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وبني األفعال املاضية يف سورة اإلرساء من قوله تعاىل﴿ :ومن َأراد ِ
اآلخ َر َة َو َس َعى
ََ ْ َ َ
َلا َس ْع َي َها َو ُه َو ُم ْؤ ِم ٌن َف ُأو َلئِ َ
َان َس ْع ُي ُهم َّم ْشكُور ًا﴾(اإلرساء ،)19 :قال« :وذلك
كك َ

ألن إرادة ال ّثواب تتجدّ د؛ ّ
ّ
فإنا واحدةٌ ،وهذا
ألن ال ّثواب يتجدّ د ،بخالف اآلخرةّ ،
ِ
اب
﴿و َم ْن ُي ِر ْد َث َو َ
﴿و َم ْن َأ َرا َد اآلخ َرةَ﴾ بالفعل املايض ،لكنّه قالَ :
الس يف أنّه قالَ :
ِّ ّ
ِ
ْالَ ِخ َرة﴾ باملضارع»(.)36
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ُ
اخلامتة
ّ
املوجه إليهمِ ،من ّأو ِل ما بدأ
السمة البارزة فيام انطوى عليه خطابه ّ
الشيف َّ
إن ّ

السمة اإليامن ّية ،ومنارصة
به وهو املقدّ مة واملفتتح ،إىل آخره وهنايته ،كان يغلب عليه ِّ

والزيغ؛ ألنّه ُيم ِّثل معدن
ّ
الغض اجلديد ،ومقارعة األهواء َّ
احلق والدّ فاع عن الدّ ين ِّ

هذه املبادئ وأصالتها وجوهرها؛ وما يصدر عنه  ،إنّام يصدر عن ٍ
نفس تفيض بام
ٍ
مكنونات وأرسار أودعها اهلل يف هذه النّفس الكريمة ،وما
واحتوت عليه من
انطوت
ْ
ْ

ٍ
وثقافة دين ّي ٍة نق ّي ٍة؛ إ ْذ كان املوقف الذي ّ
بث فيه اإلمام دعوته وبالغه
حتمله من ُم ُث ٍل

يستدعي إثارة الوجدان ّ
يعب
والشعور بالنّهوض واالنتصار للدِّ ين احلنيف ،وهو ما َّ
عنه بسياق املوقف عند الدّ ارسني ،ويشمل ّ
«كل ما يقوله املشاركون يف عمل ّية الكالم،
ِ
سياقات خربات املشاركني ،وقدْ أشار
تتضمنه من
وما يسلكونه ،كام يشكّل اخللف ّية بام
ّ
ٍ
االجتامعي حيثام ّ
أن َّ
(فريث) إىل ّ
حل»(.)37
إنسان حيمل معه ثقافته ،وكثري ًا من واقعه
كل
ّ
َّ
املرسل إليهم ،وأ َّثر يف
إن خطاب اإلمام  ح َّقق أهدافه ،ووصل إىل مسامع َ
ٍ
صدق
وه َّم آخرون بنرصته؛ ملا وجدوا فيه من
نفوسهم،
كبري منهمَ ،
َ
فاستجاب عد ٌد ٌ
ٍ
ٍ
السياس ّية عىل
األموي،
هز ْت أركان نظام احلكم
ومنفعة
ْ
كبرية ّ
ّ
فاضطربت األوضاع ّ
ٍ
ٍ
كثري من
فتحر ْ
عم هم فيه من سبات وغفلةَّ ،
إثر ذلك ،ون ّبه الغافلني ّ
كت عىل إثر ذلك ٌ
ِ
الضامئر ،فسال ٌم عليه يوم ُولد ،ويوم استُشهد ،ويوم ُي ُ
اآلخرة
بعث ح ّي ًا ،وله احلمدُ يف
ّ
واألُوىل.
َّ
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ُ
الهوام�ش
الطربي ،357/5 :والكامل يف التاريخ.135/3 :
ُ 1-1ينظر :تاريخ
ّ
ُ 2-2ينظر :أعيان ّ
الشيعة.406-404/2 :
األئمة :ص.132-128
3-3تاريخ
ّ
الطربي ،357/5 :و ُينظر :مكاتيب ّ
ُ 4-4ينظر :البيان يف تفسري القرآن ،430-429/8 :وامليزان ،47-44/22 :ونعوت
حممد  يف القرآن الكريم – دراسة دالل ّية – جميد بدر نارص :ص.105
الرسول ّ
ّ
5-5مقاييس ال ّلغة( ،292/3 :صفو) ،و ُينظر :مفردات ألفاظ القرآن :ص( 488ما ّدة
صفو) ،وال ِّلسان( 463/14 :ما ّدة صفو) .
6-6امليزان.45/17 :
7-7التّحرير والتّنوير.305/8 :
8-8الفروق ال ّلغو ّية :ص.300
9-9املصدر نفسه :ص.143
ُ 1010ينظر :املصدر نفسه :ص.319
أهم خصائصه األسلوب ّية :ص.176-175
1111احلجاج يف القرآن من خالل ّ
1212رشح هنج البالغة ،136/5 :خ.65
1313املصدر نفسه ،191/6 :خ.82
الس ّجاد ّية.4/1 :
ّ 1414
الصحيفة ّ
1515املصدر نفسه.224/1 :
1616املصدر نفسه.226-225/1 :
1717البيان يف تفسري القرآن.441/3 :
البيضاوي ،13/1 :والبحر املحيط:
ُ 1818ينظر :التّفسري الكبري ،201-200/3 :وتفسري
ّ
.692/2
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1919التّفسري الكبري.401/4 :
يب يف القرن العرشين :ص.186
ّحوي يف العامل العر ّ
ُ 2020ينظر :مناهج الدّ رس الن ّ
ُ 2121ينظر :معاين النّحو.193/1 :
السور :البقرة ،54 :األنعام ،78 :األعراف.65 :
ُ 2222ينظر :اآليات يف ُّ
الرئيسة ،موقع مكتبة
2323تأ ّمالت يف خطاب اإلمام احلسني إىل وجوه البرصةّ :
الصفحة ّ
العتبة احلسين ّيةwww.ImomHussain-lib.com:
2424حتليل اخلطاب يف ضوء نظر ّية أحداث ال ّلغة :ص.231
والسياق :ص.232
2525اخلطاب
القرآين– دراسة يف العالقة بني الن ّ
ّص ّ
ّ
السبع ال ّطوال اجلاهل ّيات :ص.209
2626رشح القصائد ّ
2727ديوان األدب ( َف َعل يف َعل) :ص.354
2828التّحقيق يف كلامت القرآن الكريم.319-318/1 :
ُ 2929ينظر :التّحقيق يف كلامت القرآن الكريم.320/1 :
املؤصل أللفاظ القرآن الكريم ( َب َعث).144/1 :
االشتقاقي
3030املعجم
ِّ
ّ
3131التّداوليات وحتليل اخلطاب :ص.17
يب :ص.44-43
3232نظرات يف ّ
غوي العر ّ
التاث ال ّل ّ
ُ 3333ينظر :حتليل اخلطاب يف ضوء نظر ّية أحداث ال ّلغة :ص.174
3434املعنى وظالل املعنى ،أنظمة الدّ اللة يف العرب ّية :ص.155
القرآين– دراسة مجال ّية فكر ّية وأسلوب ّية :ص.156
ّص
3535التّقابل اجلام ّيل يف الن ّ
ّ
القرآين وسامته البالغ ّية.208/1 :
3636خصائص التّعبري
ّ
3737معاين النّحو.51-50/4 :
3838املعنى وظالل املعنى /أنظمة الدّ اللة يف العرب ّية :ص.120
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واملراجع
امل�صاد ُر
ُ
ُ
الكريم.
القرآن
1-1
ُ
2-2أعيان ّ
الشيعة ،حمسن األمني ،حتقيق :حسن األمني ،النّارش :دار التّعارف للمطبوعات.
املهدي ،دار إحياء
الر ّزاق
3-3البحر املحيط ،أليب ح ّيان
ّ
األندليس( ،)#745حتقيق :د .عبد ّ
ّ
يب  ،بريوت ،ط2002-#1423 ،1م.
ّ
التاث العر ّ
الطربي (،)#310
حممد بن جرير،
4-4تاريخ
ّ
ّ
الرسل وامللوك ،أليب جعفرّ ،
الطربي ،تاريخ ّ
حممد أبو الفضل إبراهيم ،دار املعارف،مرص1992 ،م.
حتقيقّ :
اليارسي،
5-5تأ ّمالت يف خطاب اإلمام احلسني إىل وجوه البرصة ،د .عبدالكاظم
ّ
موقع مكتبة العتبة احلسين ّيةwww.ImamHussain-lib.com/arbic/Pages/:
bohth056.php

الطويس ( )#460حتقيق :أمحد
حممد بن احلسن،
6-6التّبيان يف تفسري القرآن ،أليب جعفرّ ،
ّ
اإلسالمي ،ط.1
العاميل ،مكتب اإلعالم
حبيب قيرص
ّ
ّ
مؤسسة
حممد ال ّطاهر ابن عاشورّ ،
7-7التّحرير والتّنوير ،املعروف بتفسري ابن عاشورّ ،
يب ،بريوت ،ط2000-#1420 ،1م.
التّاريخ العر ّ
املصطفوي ،مركز نرش آثار ّ
8-8التّحقيق يف كلامت القرآن الكريم ،املح ّقق ّ
العلمة
العلمة
ّ
املصطفوي ،القاهرة ،لندن ،دار الكتب العلم ّية ،بريوت ،ط2009-#1430 ،3م.
ّ
9-9حتليل اخلطاب يف ضوء نظر ّية أحداث ال ّلغة– دراسة تطبيق ّية ألساليب التّأثري واإلقناع
ّسوي يف القرآن الكريم ،د .حممود عكاشة ،دار النّرش
احلجاجي يف اخلطاب الن ّ
ّ
للجامعات ،القاهرة ،ط2014-#1435 ،1م.
1010التّداول ّيات وحتليل اخلطاب ،د .مجيل محداوي ،شبكة األلوكةwww.alukh.،
.net
البيضاوي( ،أنوار التّنزيل وأرسار التّأويل) ،نارص الدّ ين ،عبداهلل بن عمر بن
1111تفسري
ّ
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.د.
ّيملّسلا فسوي بوقعي ملاس أ

يب
عبدالرمحن
حممد
حممد،
املرعشيل ،دار إحياء ُّ
التاث العر ّ
ّ
ّ
البيضاوي ،إعداد وتقديمّ :
ّ
ّ
يب.
مؤسسة التّاريخ العر ّ
– بريوتّ ،
يب ،بريوت ط-#1422 ،4
ازي ،دار إحياء ُّ
التاث العر ّ
الر ّ
1212التّفسري الكبري ،الفخر ّ
2001م.
القرآين (دراسة مجال ّية وأسلوب ّية) ،د .حسني نعمة ،منشورات
ّص
1313التّقابل اجلام ّيل يف الن ِّ
ّ
دار النّمري ،دمشق ،ط2005 ،1م.
يب،
أهم خصائصه األسلوب ّية ،عبداهلل صولة ،دار الفارا ّ
1414احلجاج يف القرآن من خالل ّ
بريوت ،ط2007 ،2م.
العموش ،عامل
1515اخلطاب
القرآين – دراسة يف العالقة بني الن ّ
والسياق ،د .خلود ّ
ّص ّ
ّ
الكتب احلديث ،عامن ،األردن (د.ت).
املطعني ،مكتبة
حممد
1616خصائص التّعبري
ّ
القرآين وسامته البالغ ّية ،د .عبدالعظيم إبراهيم ّ
ّ
وهبة ،القاهرة( ،ط1992-#1413 ،)1م.
يب ( ،)#350حتقيق :د .أمحد
1717ديوان األدب ،أليب إبراهيم ،إسحاق بن إبراهيم الفارا ّ
الشكة املرص ّية العامل ّية للنّرش ،لونجامن2003 ،م.
خمتار عمرّ ،
األنباري
حممد بن القاسم،
ّ
السبع ال ّطوال اجلاهل ّيات ،أليب بكرّ ،
1818رشح القصائد ّ
حممد هارون ،ط ،6دار املعارف ،مرص2005 ،م.
( ،)#328حتقيق:
عبدالسالم ّ
ّ
املدائني ،ابن أيب احلديد ( ،)#656حتقيق:
1919رشح هنج البالغة ،عبداحلميد بن هبة اهلل،
ّ
يب ،بغداد ،ط2005-#1426 ،1م.
حممد أبو الفضل إبراهيم ،دار الكتاب العر ّ
ّ
ٍ
عيل بن أيب طالب ،
ّ 2020
الصحيفة ّ
عيل بن احلسني بن أمري املؤمنني ّ
الس ّجاد ّية ،اإلمام ّ
احلسيني ،النّارش :األمانة العا ّمة للعتبة احلسين ّية املقدّ سة ،قسم
الس ّيد رحيم
ّ
حتقيقّ :
العالقات العا ّمة ،ط.#1436 ،1
العسكري ( ،)#395ع ّلق
2121الفروق ال ّلغو ّية ،أليب هالل ،احلسن بن عبداهلل بن سهل،
ّ
السود ،دار الكتب العلم ّية ،بريوت ،ط2006-#1427 ،4م.
حممد باسل عيون ّ
عليهّ :
عيل بن أيب عبدالكريم ،ابن األثري (،)#630
2222الكامل يف التّاريخّ ،
عز الدّ ين ،أبو احلسنّ ،
مؤسسة املظ ّفر ال ّثقاف ّية ،العراق ،النّارش :دار
عبدالسالم
حتقيق :د .عمر
ّ
تدمريّ ،
ّ
يب ،بريوت2010-#1431 ،م.
الكتاب العر ّ
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املرصي
مكرم ،ابن منظور
ّ
حممد بن َّ
2323لسان العرب ،أليب الفضل ،مجال الدّ ينّ ،
(ت ،)#711دار الفكر ،بريوت ،ط1997-#1417 ،6م.
امرائي ،رشكة العاتك للطباعة والنّرش ،القاهرة،
الس
ّ
2424معاين النّحو ،د .فاضل صالح ّ
ط2003-#1423 ،2م.
حممد حسن حسن جبل ،مكتبة
االشتقاقي
2525املعجم
ّ
املؤصل أللفاظ القرآن الكريمّ ،
ّ
اآلداب ،القاهرة ،ط2012 ،2م.
عيل ،دار املدار
حممد ّ
2626املعنى وظالل املعنى ،أنظمة الدّ اللة يف العرب ّية ،دّ .
حممد يونس ّ
اإلسالمي ،بريوت ،ط2007 ،2م.
ّ
األصفهاين ( ،)#425دار القلم ،انتشارات ذوي
الراغب
2727مفردات ألفاظ القرآنّ ،
ّ
القربى ،إيران ،قم ،ط1424 ،3ق– .#1382ش.
عبدالسالم
2828مقاييس ال ّلغة ،أليب احلسني ،أمحد بن فارس بن زكر ّيا ( ،)#395حتقيق:
ّ
احللبي ،مرص ،ط1980-#1400 ،3م.
حممد هارون ،مطبعة مصطفي البايب
ّ
ّ
مؤسسة دار احلديث
األمحدي
عيل
ّ
امليانجي ،حتقيق :جمتبى َفرجيّ ،
ّ
2929مكاتيب ّ
األئمة ّ ،
العلم ّية ال ّثقاف ّية ،إيران ،قم ،ط1331 ،5ق– 1389ش.
حممد موسى ،دار
ّحوي يف العامل العر ّ
3030مناهج الدّ رس الن ّ
يب يف القرن العرشين ،د .عطا ّ
عمن األردن ،ط2002 ،1م.
اإلرساءّ ،
مؤسسة املجتبى
الطباطبائي ،منشورات
حممد حسني
ّ
ّ
3131امليزان يف تفسري القرآنّ ،
للمطبوعات ،إيران ،قم ،ط2004-#1425 ،1م.
اإلسالمي ،بريوت،
املهريي ،دار الغرب
غوي ،د .عبدالقادر
3232نظرات يف ُّ
ّ
التاث ال ّل ّ
ّ
ط1993 ،1م.
حممد  يف القرآن الكريم –دراسة دالل ّية– رسالة ماجستري ،جميد
الرسول ّ
3333نعوت ّ
التبية ،جامعة البرصة2012-#1433 ،م.
بدر نارص ،مقدّ مة إىل ك ّل ّية ّ
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