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ص البحث: ملخّ

      ممــا ال شــك فيــه ان البعثــة النبويــة الرشيفــة -بثقليهــا الصامــت والناطــق؛ كتــاب اهلل، وأهــل بيتــه االطهــار- كانــت 
ــن  ــة يف جمــاالت الدي ــي ظهــرت يف العصــور اإلســالمية الالحق ــوم الت ــع العل ــاً أساســياً لتأســيس مجي ــةً ومنطلق بداي

واللغــة والعلــم. 
ــام عــيل g؛ معجــزة النبــي o الكــرب، وبــاب مدينــة العلــم االهلــي دور  ــد كان لتوجيهــات اإلم وق  
ــام بعــد طريقهــا  ــة، وبلــورة أصوهلــا لتأخــذ في ــة واللغوي ــد مــن العلــوم القرآني كبــري يف وضــع أســس وقواعــد العدي
اىل مرحلــة التأصيــل عــىل يــد علــامء كبــار، عــرب مراحــل النمــو والتطــور التــي يتطلبهــا كل علــم، منــذ نقطــة انطالقــه 

وحتــى بلوغــه مرحلــة النضــج والتكامــل.
ومــن هــذه العلــوم التــي ُغرســت بذرهتــا عــىل يــد اإلمــام عــيل g هــو علــم األصــوات، ويبــدو ذلــك جليــاً   
يف ثالثــة أبعــاد رئيســة مــن هــذا العلــم هــي: القــراءات القرآنيــة، والقضايــا الرصفيــة والنحويــة، واألوزان العروضية. 
وهــي علــوم تطــورت فيــام بعــد لتصــل اىل عــرص العــامل الفــذ اخلليــل بــن امحــد الفراهيــدي الــذي هنــل مــن هــذا املنبــع 

الصــايف وأّصــل هلــذه العلــوم ونقلهــا اىل ســائر مــن تلمــذ عــىل يديــه مــن كبــار العلــامء.
وهــذا البحــث دراســة جــادة تعتمــد املنهــج الوصفــي التحليــيل بحثــاً عــن جــذور هــذه العلــوم الثالثــة التــي   

تنتهــي اىل مبدعهــا األول وهــو االمــام عــيل g وذلــك بالرجــوع اىل أهــم املصــادر التارخييــة املتخصصــة.

 الكلــامت الداّلــة: االمــام عــيل g، القــرآن الكريــم، علــم األصــوات، القــراءات القرآنيــة، الــرصف والنحــو، البحــر 
املتــدارك
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Abstract:
     Beyond any doubt, the honest prophetic mission, at its roaring and reticent resonance: book 
of Allah, the chaste posterity (PBUT), took the initiative as a launching point to erect and give 
nurture to all the sciences of the Islamic coming ages in the science, linguistics and religion 
fields.
     For the viewpoints of Imam Ali, the great miracle of the prophet and the portal of the divine 
science city, recommence so crucial a role in founding many linguistic and Quranic sciences. For 
Imam Ali is the pearl of the city tenets that flow at the hands of great scientists throughout the 
development and evolution phases a science stipulates from start to fruition.
     From these sciences Imam Ali germinates are the linguistic sciences ; such surges into light 
through three dimensions : Quranic readings , grammatical and derivational isles and meters . 
The current research paper sets step in the analytic descriptive methodology delving into these 
three sciences that terminate in their first creator in line with the most important historical 
specialized sources. 
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املقدمة:
ــىل  ــول اهلل ص ــال رس ــم، ق ــة العل ــاب مدين ــي o وب ــم النب ــو وارث عل ــيل g ه ــام ع ــك يف أن اإلم ال ش  
ــبيهية  ــة التش )1. واالضاف ــابَ ــأِت الب ــمَ فلي ــن أراد العل ــا، فم ــيلٌّ باُهب ــم وع ــُة العل ــا مدين ــلم: (أن ــه وس ــه وآل اهلل علي
ــي  ــة الت ــه املوحي ــه دالالت ــون ل ــد أن تك ــف الب ــوي الرشي ــث النب ــذا احلدي ــد يف ه ــن دون قي ــم م ــالق العل ــا، واط هن
ــه تعــاىل:                                          ــرازي يف تفســري قول ــد أشــار الفخــر ال ــّمن الينطــق عــن اهلــو. وق ــّب، لصــدوره عـ ال ختفــى عــىل ذي ل
حــاً إىل دالالتــه عــىل لســان االمــام عــيل  ﴿إّن اهلل اصطفــى آدم ونوحــاً وآل إبراهيــم وآل عمــران عــىل العاملــني﴾٢، ُملمِّ
ــاب مــن العلــم  ــه وســلم ) ألــف ب ــه وآل ــه الســالم] : علمنــي رســول اهلل ( صــىل اهلل علي ــه: ”قــال عيل[علي g بقول
واســتنبطت مــن كل بــاب ألــف بــاب ، قــال : فــإذا كان حــال املــوىل هكــذا فكيــف حــال النبــي ( صــىل اهلل عليــه وآلــه 

ــلم )3. وس
وقــد شــهد الصحابــة أنفســهم عــىل ســعة هــذا العلــم وغزارتــه، فهــذا عبــد اهلل بــن عبــاس يقــول: ”واهلل لقــد أعطــي 
عــيل بــن أيب طالــب [عليــه الســالم] تســعة أعشــار العلــم ، وايــم اهلل لقــد شــارككم يف العــرش العــارش”4. ولذلــك مــا 
عــُدون قولــه يف ُفتيــا إذا حّدثهــم ثقــة عنــه g5. وكيــف اليكــون كذلــك وقــد أدركــوا – كــام قــال ســعيد بــن  كانــوا يَ

املســيب- أنــه : ”مــا كان أحــدٌ مــن النــاس يقــول : ســلوين غــري عــيل بــن أيب طالــب ”[عليــه الســالم ]6.
ــاً  ــإذا كان عامل ــازع أو رقيــب، ف ــاب اهلل دون من ــة بكت وال غــرو بعــد ذلــك أن يكــون االمــام عــيل g أعلــم الصحاب
بطــرق الســامء واألرض فهــو بكتــاب اهلل أعلــم. وقــد كان g يكــرر قولــه ألصحابــه (ســلوين) يف مواضــع عديــدة، 
ــه قــال: ملَّــا بويــع أمــري املؤمنــني عــيل g باخلالفــة، خــرج إىل املســجد فقــال: ”ســلوين  روي عــن األصبــغ بــن نباتــة أنَّ
ــو  ــمة ل ــرأ النَّسَ ــة وب ــق احلبَّ ــذي فل عٍ علمــه، فوال ــدَّ ــه مــن كل ُم ــم بالقــرآن وتأويل ــواهلل إينَّ ألعل ــل أن تفقــدوين؛ ف قب
ســألتموين عــن آيــةٍ ألخربتكــم بوقــت نزوهلــا وفيــمَ نزلــت”7. وروي عنــه أيضــاً قولــه g: ”ســلوين عــن كتــاب اهلل 
لٍ أو جبــلٍ ”٨ويــربر g علمــه بذلــك بقولــه  ــةٍ إالّ وقــد عرفــت أبليــلٍ نزلــت أو بنهــارٍ ، يف ســهْ ــه ليــس مــن آي ، فإنَّ
”مــا نزلــت عــىل رســول اهلل (صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه وســلَّم) آيــة إالّ أقرأنيهــا وأمالهــا عــيلَّ فكتبتهــا بخطــي ، وعّلمنــي 

ــي  تأويلهــا وتفســريها ، وناســخها ومنســوخها ، وحمكمهــا ومتشــاهبها ، وخاّصهــا وعاّمهــا ، ودعــا اهلل يل أن يعطين
فهمهــا وحفظهــا ؛ فــام نســيت آيــة مــن كتــاب اهلل تعــاىل ، وعلــامً أمــاله عــيلَّ وكتبتــه منــذ دعــا اهلل يل”9. وقــد كان النبــي 
o ُيعــّد عليــاً g لقيــادة األمــة مــن بعــده فكريــاً وعلميــاً فضــالً عــن قيادهتــا سياســياً ، فــأواله العنايــة منــذ صغــره، 
ــك وتَعــي، وحــّق  ــه إليــه ، وقــد ورد عنــه o فيــه g قولــه : ”إّن اهللَّ أمــرين أن ُأدنيــك وال ُأقصيــك، وأن ُأعلِّمَ وضمَّ

.11”1٠﴾ ــةٌ اِعيَ ــا ُأُذنٌ وَ ِعيَهَ تَ  عــىلَ اهللّ تعــاىل أنْ تَعــي، فنزلت:﴿وَ
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ومل يكــن هــذا الوعــي مقتــرصاً عــىل القــرآن فحســب ، وإنــام كان االمــام عــيل g آيــةً يف العلــم بــكل يشء،مل   
. ولقــد حــاول  ُيســأل عــن أمــرٍ مــن أمــور الديــن أو الدنيــا إال وكان لــه فيــه نظــرٌ وافٍ و رأيٌ كافٍ وجــوابٌ شــافٍ
ــني  ــة ب ــوم املختلف ــّث الوعــي والفهــم والعل ــخ، أن يب ــب الســرية والتاري ــي متتلــئ هبــا كت ــه الت ــه وأحاديث g يف ُخطب
ــم  ــّب العل ــم ح ــرسَ فيه ــه، فغ ــة عقل ــه و رجاح ــق بعلم ــن يوثَ ــالء م ــه األج ــن أصحاب ــار م ، واخت ــةً ــلمني عام املس
وطلــب املعرفــة ليكونــوا بنــاةَ األمــة، ســواء قبــل تســلمه زمــام األمــر أم بعــد توليــه اخلالفــة واختــاذه الكوفــة عاصمــةً 
لــه، لتكــون هــذه املدينــة التــي مل يمــض عــىل بنائهــا أكثــر مــن عقديــن مــن الزمن1٢منــاراً ينهــل منــه العــامل االســالمي 
وحــارضةً ترفــد األمــة بالعلــامء والفقهــاء واملفرسيــن واللغويــني واألدبــاء والشــعراء. وقــد هنــل كل هــؤالء بشــكل أو 
بآخــر عــرب القــرون واألجيــال مــن معــني االمــام عــيل g، واســتضاؤوا بقبســات مــن نــوره يف علــوم القــرآن واللغــة 

ــعر. ــو واألدب والش ــرصف والنح وال
ومــا مــن شــك يف أّن القضايــا الصوتيــة تــكاد جتــد ســبيلها إىل مجيــع هــذه العلــوم واآلداب، وقــد كان لالمــام   

عــيل g إشــارات وتلميحــاتٌ ونظــراتٌ هبــذا اخلصــوص أّسســت لظهــور علــم األصــوات فيــام بعــد.  
علم األصوات

ــه  ــب الصــويت لّلغــة، ألن ــام بمجاهلــا، هــو دراســة اجلان ــة املعــارصة بعــد اإلمل ــه الدراســات الّلغوي ــدأ ب ــا تب إّن أّول م
األســاس الــذي يقــوم عليــه بنــاء مفرداهتــا وصيغهــا وتراكيبهــا، بــل يقــوم عليــه أدهبــا كّلــه، شــعراً كان أو نثــراً. ومــن 
، مــن دراســة أصواهتــا دراســةً ُيســتقىصَ فيها أهــّم مباحثــه، إن مل تكــن مجيعها.13 هنــا كان البــّد لــدارس اللغــة، أيــة لغــةٍ

وقــد كان للتطــور العلمــي، وظهــور وســائل التقنيــة احلديثــة أثــر كبــري يف تطــور األبحــاث الصوتيــة وتقدمهــا تقدمــاً 
باهــراً، فظهــرت علــوم عديــدة يف جمــال دراســة األصــوات، وتشــّعبت مباحثهــا ومناهجهــا بحيــث أصبــح لــكلٍّ منهــا 

صــون، ومــن أشــهر هــذه العلــوم الصوتيــة، وأكثرهــا شــيوعاً، علــوم ثالثــة، هــي:  علــامء ومتخصِّ
1ــ علم األصوات النطقي (الفسيولوجي)، ويَدرس كيفية إنتاج الصوت وخصائصه.

ــدرس املوجــات والذبذبــات الصوتيــة الناجتــة عــن نطــق  ٢- علــم األصــوات الفيزيائــي (األكوســتيكي)، ويَ
األصــوات وانتقاهلــا مــن فــم املتكلــم إىل أذن الســامع.

ــدرس مــا ُحتدثــه الذبذبــات الصوتيــة مــن تأثــريات فســيولوجية يف أذن الســامع،  3- علــم األصــوات الســمعي، ويَ
ومــا يصاحــب ذلــك مــن تأثــريات نفســية لــد املســتمع14.

ومــا هيّمنــا مــن هــذه العلــوم الثالثــة يف دراســة الداللــة الصوتيــة هــو القســم األول منهــا، أي علــم األصــوات النطقــي 
ــم  ــاين: عل ــك)، والث ــردة (الفوناتي ــوات املج ــم األص ــام: عل ــني؛ أوهل يَني اثن ــتَوَ ــاته ُمس ــه ودراس ــاول مباحث ــذي تتن ال

األصــوات التشــكييل (الفونولوجــي).
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املستو األول:
ى بعلــم األصــوات اللغويــة 15، أو علــم طبيعــة األصــوات (Phonetics)16، وهــذا اجلانــب  وهــو مــا ُيســمَّ  
مــن الدراســة الصوتيــة يبــدأ بدراســة التكويــن الترشحيــي للجهــاز لنطقــي، ثــم بعــد ذلــك يــدرس وظيفتــه املبــارشة، 
وغــري املبــارشة يف إنتــاج األصــوات، وتشــكيلها. ويتنــاول دراســة هذه األصــوات ومكوناهتــا أو عنارصها األساســية، 
مــن حيــث عــدد الذبذبــات وطبيعتهــا. وينتهــي هــذا اجلانــب بدراســة صفــات األصــوات املثاليــة، مــن جهــر ومهــس، 

وانفجــار واحتــكاك، وغريهــا عــىل مســتو اســتعامل االنســان للغــة17.
املستو الثاين:

ــة1٨،  وهــو مــا ُيســّمى بـــ (علــم وظائــف األصــوات) (Phonology) (علــم وظائــف األصــوات اللغوي  
ــالل  ــن خ ــوي م ــياقه اللغ ــوت يف س ــدرس الص ــب ي ــذا اجلان ــويت19. وه ــكيل الص ــم التش ــض عل ــميه البع ــام ُيس ك
دراســة النظــم الصوتيــة للغــة معينــة، كــام ينطقهــا أصحاهبــا، ألّن الصــوت يف ســياقه خيتلــف عــن الصــوت املجــرد، 
ــه،  ــة ب ــه، والالحق ــابقة علي ــوات الس ــره باألص ــث تأث ــن حي ــه، أم م ــة إلنتاج ــد الالزم ــة اجله ــث كمي ــن حي ــواء م س
”وهلــذا التأثــر قوانــني عامــة، يف مجيــع اللغــات، بحيــث نجــد أّن صوتــاً كالنــون مثــالً يف العربيــة قــد ُينطَــق عــىل ســبع 
ر أعضــاء لفونيــم واحــد هــو (النــون). وكلمــة (فونيــم) معناهــا  ــوَ صــور، بحســب الصــوت التــايل لــه، وكلُّ هــذه الصُّ

ــا”٢٠. ــرة فيه ــع املؤث ــالف املواق ر باخت ــوَ ــّدة ُص ــذ ع ــي تأخ ــة) الت ــدة الصوتي (الوح
وتتســع دائــرة هــذا اجلانــب مــن الدراســة الصوتيــة لتشــمل دراســة البنــاء املقطعــي، أو مــا ُيســّمى باملقاطــع الصوتيــة، 
ــم، ودور كل منهــام يف  ــة كالنــرب والتنغي ــة إىل دراســة بعــض الظواهــر الصوتي الختالفهــا مــن لغــة إىل أخــر. إضاف

حتديــد املســتو الــداليل يف أثنــاء وروده يف ســياق الــكالم.
ــدرس العــرب واملســلمون األصــوات باعتبارهــا علــامً قائــامً بنفســه، كعلم النحــو، وعلــم البالغة، وعلــم التجويد،  مل يَ
إال أّهنــم تناولــوا أبحاثــه األساســية يف مصنفاهتــم تلــك، لدرجــة يمكــن معهــا القــول: إّن علــم األصــوات كان علــامً 
ــه املصطلحــات  ــد، وهــو علــم أصــوات، فقــد اســُتعِملَت في واضــح املالمــح والصفــات، وخاّصــة يف علــم التجوي
ــت عنــد علــامء اللغــة والنحــو، ”ولــوال أّن علــم التجويــد اقتــرصت  التــي وجــدت يف املباحــث الصوتيــة التــي ُعرفَ

مباحثــه عــىل قــراءة القــرآن لــكان هــو يف العربيــة علــم األصــوات”٢1.
ــق مــن أصلــني أساســيني ”مهــا: اللغــة ومعارفهــا،  ــد انبثَ وبذلــك يمكــن القــول إّن الــدرس الصــويت العــريب كان ق
لَــت كتــب النحــاة واللغويــني والبالغيــني، إضافــة إىل كتــب  والقــراءات القرآنيــة، ووجوههــا الصوتيــة”٢٢ ، حيــث حفَ

علــم التجويــد، باجلــمِّ الغفــري مــن املوضوعــات الصوتيــة النظريــة والتطبيقيــة٢3.
وليــس بخــافٍ عــىل أهــل العلــم أّن نشــأة النحــو العــريب، وكذلــك علــوم القــرآن عامــة والقــراءات خاصــة،    
ــكاد خيفــى  ــا دور اإلمــام عــيل g يف ظهــور بعــض األوزان الشــعرية فهــو أمــر ي ــق. أم ــدأ واملنطل ــة املب ــت علوي كان

حتــى عــىل ذوي االختصــاص.
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g دالالت احلروف واألصوات يف أحاديث االمام عيل
نلمــح يف عــدد مــن الروايــات الــواردة عــن االمــام عــيل g إشــارات وتلميحــات واضحــة تشــري إىل دالالت احلروف 
العربيــة ومضامينهــا مــن ذلــك مــا ورد يف بحــار األنــوار فقــد ” جــاء هيــودي إلــی النبــي و عنــده أمــري املؤمنــني عــيل بــن 
أبــی طالــب g فقــال لــه: مــا الفائــدة يف حــروف اهلجاء؟فقــال رســول اهلل (صــىل اهلل عليــه وآلــه) لعــيل g: أجبــه، 
وقــال: اللهــم وّفقــه و ســّدده. فقــال عــيل بــن أيب طالــب g: مــا مــن حــرفٍ إال و هــو اســم مــن أســامء اهلل – عــّز و 

جــّل، ثــم قــال :
أما األلف: فاهلل الذي ال إله اال هو احلّي القيوم. 

و أما الباء: فالباقي بعد فناء خلقه. 
و أما التاء: فالتّواب يقبل التوبةَ عن عباده. 

يَا﴾٢4 نْ َيَاِة الدُّ ِل الثَّابِِت ِيف احلْ وْ قَ نُوا بِالْ ِذينَ آَمَ أما الثاء: فالثابُت الكائن ﴿ُيثَبُِّت اهللُ الَّ
أما اجليم: فجّل ثناؤه و تقدست أسامؤه. 

و أما احلاء: فحقٌ حيٌّ حليم. 
و أما اخلاء: فخبريٌ بام يعمل العباد. 

و اما الدال: فدّياُن يوم الدين .
و اّما الذال: فذو اجلالل و االكرام. 

واما الراء: فرؤوفٌ بعباده.
و اما الزاي: فزين املعبودين. 

و اما السني: فالسميُع البصري.
و اما الشني: فشاكرٌ لعباده املؤمنني. 

و اّماالصاد: فصادقٌ فيوعده و وعيده. 
و أما الضاد: فالّضارُّ النافع. 
واما الطاء: فالطاهُر املطّهر. 

و اما الظاء: فالظاهُر املظِهر آلياته.
واما العني:فعالـمٌ بعباده. 

واما الغني: فغياُث املستغيثني.
واما الفاء:ففالُق احلّب والنوی.



١٧

واما القاف: فقادرٌ علی مجيعٍ خلقه.
واما الكاف: فالكايف الذي مل يكن له كفواً أحد ومل يلد ومل يولد.

و اما الالم: فلطيفٌ بعباده.
واما امليم: فاملُك امللك. 

واما النون: فنوُر الّسموات من نور عرشه.
أحد صمد مل يلد ومل يولد. واما الواو: فواحدٌ

واما اهلاء: فهادٍ خللقه. 
واما الياء: فيُد اهلل باسطةٌ علی خلقه. 

و اما الالم الف:  فال إله اال اهلل وحده الرشيك له. 
فقال رسول اهلل o هذا هو القول الذي ريض اهلل – عّزو جّل – لنفسه من مجيع خلقه، فأسلم اليهودي”.٢5

وهنــاك روايــة ثانيــة مكملــة للروايــة الســابقة يروهيــا االمــام الرضــا g أيضــاً مرفوعــة عــن آبائــه الكــرام ”عــن امــري 
املؤمنينِفــي

ــِر  َمْ َــاُم األْ ــُة اهللَِّ،  (والباقــي وبديــع الســموات واألرض)وَ التَّــاُء متَ ْجَ بَــاُء هبَ ُء اهللَِّ وَ الْ َلـِـُف آالَ : األْ ــالَ ” أ ب ت ث ” أنــه قَ
احِلَــِة . ــُم الصَّ هِلِ امَ ــىلَ أَعْ ِمنـِـنيَ عَ اُب املُْؤْ ــوَ ــدٍ (صــىل اهلل عيــه وآلــه وســّلم)، وَ الثَّــاُء ثَ اِئــِم آِل حُمَمَّ بِقَ

ــِر  ــوُل ِذكْ ــاُء ُمخُ َ ، وَ اخلْ نِبِــنيَ ــِن املُْذْ ــُم اهللَِّ ، (حــيٌّ حــقٌّ حليم)عَ ــاُء ِحلْ َ ُل اهللَِّ، وَ احلْ ــالَ ــاُل اهللَِّ، وَ جَ َ يــُم مجَ ِ ”ج ح خ” فَاجلْ

ــلَّ . ــزَّ وَ جَ ــدَ اهللَِّ عَ اِصــی ِعنْ ــِل املَْعَ أَهْ
ِل واإلكرام. َالَ اُل ِمنْ ِذي اجلْ اُل ِديُن اهللَِّ (الذي ارتضاه لنفسه)، وَ الذَّ الدَّ ” د ذ” فَ

ِة . ِقيَامَ ِزُل يوِم الْ الَ اُي زَ ِحيِم، وَ الزَّ ؤوِف الرَّ اُء ِمنَ الرَّ الرَّ ” ر ز” فَ
ــاءَ اهللُ  شَ ــاُءونَ إاِلَّ أَنْ يَ ــا تَشَ مَ ادَ ﴿وَ ــا أَرَ ادَ مَ ــاءَ وَ أَرَ ــا شَ ــاءَ اهللُ مَ ــنُي شَ ــنَاُء اهللَِّ (ورسمديتــه)، وَ الشِّ ــنُي سَ السِّ ” س ش” فَ

.٢6﴾ ِكيــامً ِليــامً حَ انَ عَ إِنَّ اهللََّ كَ
ــاُد  ــاِد، وَ الضَّ صَ ــدَ املِْرْ ــِس الظَّاملِِــنيَ ِعنْ بْ اِط، وَ حَ َ ــىلَ الــرصِّ ــاِس عَ ــِل النَّ ْ ــِد فِــی محَ عْ وَ ــاِدِق الْ ــاُد ِمــنْ صَ ”ص ض” فَالصَّ

.o ٍــد ــداً وَ آلَ حُمَمَّ ــفَ حُمَمَّ الَ ــنْ خَ ــلَّ مَ ضَ
افِِرينَ بِِه ُسوءاً . كَ اً وَ ظَنُّ الْ ريْ ِمننِيَ بِِه خَ ، وَ الظَّاُء ظَنُّ املُْؤْ آبٍ ُن مَ ، وَ ُحسْ ِمننِيَ الطَّاُء ُطوبَى لِلُْمؤْ ” ط ظ” فَ

نيِّالذي ال جيوز عليه احلاجُة عىل اإلطالق. غَ ُ ِمنَ الْ نيْ غَ اِملِ، وَ الْ عَ ُ ِمنَ الْ نيْ عَ الْ ” ع غ” فَ
آُنُه . ُْعُه وَ ُقرْ ىلَ اهللَِّ مجَ آنٌ عَ اُف ُقرْ قَ اُء فالُق احلبِّ والنّو ، وفوجٌ من أفواج النّار، وَ الْ فَ الْ ”ف ق” فَ

ِذبَ . ىلَ اهللَِّ الْكَ اِئِهمْ عَ ِرتَ افِِرينَ ِيف افْ كَ ُو الْ غْ ُم لَ اِيف ، وَ الالَّ كَ اُف ِمنَ الْ كَ الْ ” ك ل” فَ
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ــُق  ــمَّ ُينْطِ ﴾ُث مَ يَوْ ــُك الْ ــِن املُْلْ ــلَّ ﴿ملَِ ــزَّ وَ جَ ــوُل اهللُ عَ ُق ُه، وَ يَ ُ ــريْ ــکَ غَ الِ ــومَ الَ مَ ــن ي مَ الدي ــوْ ــُک اهللَِّ يَ ــُم ُملْ املِْي ”م ن” فَ

ــسٍ   ُكلُّ نَفْ ــزَ مَ ُجتْ ــوْ يَ ــُه :﴿الْ ُل الَ ــلَّ جَ يَُقــوُل جَ اِر﴾٢7فَ هَّ قَ اِحــِد الْ وَ :﴿ هللَِِّ الْ يَُقوُلــونَ ِجــِه فَ ــِه وَ ُرُســِلِه وَ ُحجَ بِيَاِئ نْ احَ أَ وَ أَرْ
ــنَ . افِِري ــُه للْكَ اُل ــنيَ وَ نَكَ ِمنِ اُل اهللَِّ لِلُْمؤْ ــوَ ــوُن نَ ــاِب﴾٢٨. والنُّ سَ ــُع احلِْ ي ِ مَ إِنَّ اهللََّ رسَ ــوْ يَ ــمَ الْ ــبَتْ الَ ُظلْ سَ ــامَ كَ بِ

اُه. صَ نْ عَ ىلَ اهللَِّ مَ انَ عَ َاُء هَ ىصَ اهللََّ من عذاب يومٍ عظيم ، وَ اهلْ لٌ ملَِنْ عَ يْ اُو وَ وَ الْ ” و ه” فَ
َنَُّة . ُه اجلْ بَتْ لَ جَ َا ُخمِْلصاً إاِلَّ وَ اهلَ بْدٍ قَ ا ِمنْ عَ ِص مَ الَ خْ ِ ُة اإلْ ِلمَ هَ إاِلَّ اهللُ، وَ ِهیَ كَ ُم أَلِفٍ الَ إِلَ ” ال ” فَالَ

ــاىلَ  عَ کَ وَ تَ ــارَ بَ ــالَ g إِنَّ اهللََّ تَ . ُثــمَّ قَ ُكــونَ ِ ــامَّ ُيرشْ ُه وَ تَعــاىل  عَ ِق ُســبْحانَ زْ اِســطَة بِالــرِّ ِقــِه بَ لْ قَ خَ ــوْ ــُد اهللَِّ فَ يَاُءيَ ” ي ”وَ الْ
ــىلَ أَنْ  ــنُّ عَ اجلِْ ــُس وَ نْ ِ ــِت اإلْ عَ تَمَ ِئــِن اجْ : ﴿ُقــلْ لَ ــالَ ِب ُثــمَّ قَ ــرَ عَ ِيــُع الْ هُلَــا مجَ اوَ تَدَ تـِـی يَ ُــُروِف الَّ ــِذِه احلْ آنَ ِهبَ ُقــرْ ا الْ ــذَ لَ هَ ــزَ أَنْ

ا﴾٢9” 3٠ ــضٍ ظَِهــريً ُضُهــمْ لِبَعْ انَ بَعْ ــوْ كَ لَ أُْتــونَ بِِمثِْلــِه وَ آَِن الَ يَ ُقــرْ ا الْ ــذَ أُْتــوا بِِمثْــِل هَ يَ
ويالحــظ ممــا ســبق أّن احلــروف وأصواهتــا ليســت فقــط أوعيــة موضوعــة لأللفــاظ فحســب، بــل اهنــا متثــل رمــوزاً 
لقيــم دينيــة عليــا وحتمــل مضامــني قدســية ســامية ترتبــط بحقيقــة الوجــود وبالــذات األحديــة خلالقــه ومتثــل أســامء 
اهلل احلســنى. فاحلــروف موضوعــة هلــدف كــوين، وُحيــدد االمــام الرضــا g هــذا اهلــدف بقولــه: ” إّن أّول مــا خلــق 

اهللُ عــّز وجــّل ليعــرف بــه خلقــه الكتابــة حــروف املعجــم”31.
االمام عيل g ونشأة علمي الرصف والنحو

مل يبــدأ علــم األصــوات يف العربيــة مســتقالً شــأنه يف ذلــك شــأن ســائر العلــوم العربيــة، فكــام كانــت علــوم   
الــرصف والنحــو والّلغــة والتفســري والقــراءات متداخلــة بعضهــا يف بعــض كذلــك كان علــم األصــوات جيــد لــه بــني 
ــاً يطــل منــه، ولكنــه بــدأ أوالً يف أقــوال النحــاة وكتــب النحــو العــريب أمثــال أيب األســود الــدؤيل  هــذه العلــوم مكان
(ت69هـــ)، ومــن ثــم فيــام بعــد عنــد عبــد اهلل بــن أيب اســحق احلرضمــي (ت1٢7 هـــ)، وعيســى بــن عمــر (ت 149 
هـــ)، وأيب عمــرو بــن العــالء (ت 154 هـــ) ممــن عرضــوا هلــذه الدراســة مــن قريــبٍ أو بعيــد ، فســجلوا مالحظاهتــم 
ــذي  ــدي (ت175هـ)ال ــد الفراهي ــن أمح ــل ب ــاء اخللي ــى ج ــم حت ــذا العل ــة هب ــات األوىل اخلاص ــوا املصطلح ووضع
ــة  ــد الدراس ــني رائ ــني املحدث ــر الباحث ــّد يف نظ ــني، فع ــه الع ــة كتاب ــرب مقدم ــم ع ــذا العل ــل ه ــه تأصي ــىل عاتق ــذ ع أخ
ــم األصــوات  ــات عل ــت بداي ــد العــرب، والواضــع األول ألصوهلــا3٢. ولكــن عــىل أي حــال فقــد كان ــة عن الصوتي
مــن اختصــاص النحــاة ومــن ثــم انتقلــت فيــام بعــد إىل اختصــاص علــامء القــراءات33 وعلــم التجويــد قبــل أن ُيصبــح 
علــامً قائــامً بنفســه. ولكــن وفــق الروايــات التارخييــة املســتفيضة فــإّن املؤســس احلقيقــي للنحــو العــريب ومــا تضمنــه يف 

.g بداياتــه مــن علــم الــرصف واللغــة واألصــوات هــو اإلمــام عــيل
والــذي قــاد إىل نشــوء علــم النحــو تفــيش اللحــن يف املجتمــع العــريب، بســبب كثــرة اختــالط العــرب باألعاجــم يف 
صــدر اإلســالم األّول، وقــد بلــغ شــيوع اللحــن درجــة كبــرية، بحيــث بــدأ يتــّرسب إىل بيــوت علــامء العربيــة الكبــار 



١٩

ــا  ــدؤيل عندم ــود ال ــة أيب األس ــن ابن ــة واألدب ع ــب اللغ ــا كت ــي تروهي ــة الت ــن القّص ــك م ــىل ذل ــهم. وال أدّل ع أنفس

ُة القيــظ  ! عــىل لفــظ االســتفهام. فقــال هلــا: أي ُبنـــّية؛ وُغــرَ ــِت مــا أشــدُّ احلــرِّ حتدثــت مــع أبيهــا فأنشــأت قائلــة: ”يــا أبَ

!”34. فقــد نتــج عــن اللحــن يف  ــدَّ احلــرَّ عــان الّصيــف. فقالــت لــه: إّنــام أتعّجــُب منــه. فقــال هلــا: قــويل: مــا أشَ عمَ ومَ

ــد  ــع قواع ــاةً إىل وض ــك مدع ــريُّ داليل. وكان ذل ــن تغ ــه م ــب علي ــا ترّت ــبب م ــى بس ــس يف املعن بْ ــة لَ ــة اإلعرابي احلرك

العربيــة مــن قبــل اإلمــام عــيلg، فقــد اســتنار أبــو األســود ِهبديــه وهنــل مــن علمــه الرّبــاين ، وذلــك عندمــا دخــل 

ــدَ  ، فســأله عنهــا، فقــال اإلمــام g: إين تأّملــت كالم العــرب فوجدتــه قــد فَسَ عــىل اإلمــام g ووجــد يف يــده رقعــةً

بِمخالطــة هــذه احلمــراء، يعنــي األعاجــم، فــأردُت أن أضــع شــيئاً يرجعــون إليــه، ويعتمــدون عليــه، وإذا يف الرقعــة: 

الــكالم كّلــه: اســم وفعــل وحــرف، فاالســم مــا أنبــأ عــن املســّمى، والفعــل مــا ُأنبِــئ بــه، واحلــرف مــا أفــاد معنــى. 

يقــول أبــو األســود: فقــال يل: أنــُح هــذا النحــو، و أضــف إليــه مــا وقــع إليــك35. وقــد كانــت هــذه احلادثــة اخلطــوة 

ف صّحــة الرتاكيــب ودالالهتــا. األوىل عــىل طريــق وضــع أصــول وضوابــط النحــو العــريب الــذي بــه ُتعــرَ

وكان ِممـّـا قــام بــه أبــو األســود بوحــي مــن كالم االمــام g أنــه وضــع احلــركات والعالمــات اإلعرابيــة للمصحــف 

الرشيــف36، وحماولــة نقــط املصحــف وإعجامــه يراهــا بعضهــم خطــوةً أّوليــة يف ســبيل النحــو تتمّشــى مــع قانــون 

النشــوء. يمكــن أن تــأيت مــن أيب األســود37. والروايــة الســابقة تــيش بوضــوح بــأّن مصطلــح النحــو مأخــوذ مــن عبــارة 

اإلمــام عــيل g ، ويف هــذا يقــول ابــن النديــم: ” قــال حممــد بــن إســحاق زعــم أكثــر العلــامء أن النحــو أخــذ عــن أيب 

األســود الــدؤيل ، وأن أبــا األســود أخــذ ذلــك عــن أمــري املؤمنــني عــيل بــن أيب طالــب g” إىل أن يقــول: ”قــال أبــو 

ي النحــو نحــواً ألن أبــا األســود الــدؤيل قــال لعــيل g وقــد ألقــى عليــه شــيئاً مــن  جعفــر بــن رســتم الطــربي إنــام ُســـمِّ

يَ ذلــك نحــوا” 3٨. أصــول النحــو قــال أبــو األســود واســتأذنته أن أصنــع نحــو مــا صنــع فُســمِّ

ومــن هنــا فقــد ُعــّد أبــو األســود الــدؤيل واضــع علــم النحــو و مؤسســه فقــد قال فيــه ابــن ســاّلم (ت٢3٢هـــ): ”وكان 

أولَ مــن أســس العربيــة ، وفتــح باهبــا ، وأهنــج ســبيلها ، ووضــع قياســها ، أبــو األســود الــدؤيل... وإنــام قــال ذلــك 

ــه  ــال عن ــون”39. وق ــاس يلحن ــةً ، فــكان رساة الن ــت الســليقة ، ومل تكــن نحوي ــام اضطــرب كالم العــرب ، فغلب حين

اجلاحــظ (ت٢55هـــ) :” كان رئيــس النــاس يف النحــو، ويف مشــايخ الشــيعة”4٠. لكــن هــذه االشــارة إىل كــون أيب 

األســود هــو واضــع علــم النحــو ال تعــدو كوهنــا تلميحــاً إىل املؤســس احلقيقــي هلــذا العلــم وهــو اإلمــام عــيل g كــام 

ه،  أشــار إىل ذلــك بوضــوح ابــن األنبــاري (ت577هـــ) بقولــه: ” إّن أول مــن وضــع علــمَ العربيــة، وأّســس قواعــدَ

ه ، أمــري املؤمنــني عــيل ابــن أيب طالــب (ريض اهلل عنــه)، وأخــذَ عنــه أبــو األســود ظــامل بــن عمــرو بــن  ــّد حــدودَ وحَ

ســفيان الــدؤيل”41.
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g كان  انــه  بــل   ، الســابقة أليب األســود فحســب  g مل يكتــف بذكــر عبارتــه  أّن االمــام عــيل  املؤكــد  ومــن 
املصــادر  تنقلهــا  التــي  ، ويف روايــة أخــر عــن أيب األســود  تلميــذه  بــه  يقــوم  مــا  ــح  يرشــد ويدقــق ويصحِّ
املختلفــة مــا يؤكــد ذلــك : ”عــن أيب األســود الــدؤيل قــال: دخلــت عــىل أمــري املؤمنــني عــيل بــن أيب طالــب، 
ــني؟ قــال: إين ســمعت ببلدكــم هــذا حلنــاً، فــأردت أن  ــم تفكــر يــا أمــري املؤمن ــه مطرقــاً مفكــراً فقلــت: في فرأيت
ــكالم  ــم ال ــن الرحي ــم اهلل الرمح ــةً فيها:بس ــى إيّل صحيف ــالث، فألق ــد ث ــه بع ــم أتيت ــة، ث ــول العربي ــاً يف أص ــع كتاب أض
كّلــه اســم وفعــل وحــرف، فاالســم مــا انبنــى عــىل املســمى، والفعــل مــا انبنــى عــىل معنــى؛ واحلــرف ليــس 
ــر،  ــة، ظاه ــياء ثالث ــود؛ أن األش ــا األس ــا أب ــم ي ــك، واعل ــع ل ــا وق ــه م ــه وزد في ــال يل: تتبع ــم ق ــل، ث ــم وال فع باس
ومضمــر، ويشء ليــس بظاهــر وال مضمــر، وإنــام يتفاضــل العلــامء يف معرفــة مــا ليــس بظاهــر وال مضمــر.

قــال أبــو األســود: فجمعــت منــه أشــياء عرضتهــا عليــه، فــكان مــن ذلــك حــروف النصــب، فذكــرت منهــا (إن) و 
(أن) و(ليــت) و(لعــّل) و(كأن)، ومل أذكــر (لكــن) فقــال يل مل تركتهــا؟ فقلــت: مل أحســبها منهــا. قــال: بــىل هــي منهــا، 

فــزادين فيهــا...”4٢.
ــوم  ــل عل ــن تداخ ــابقة م ــطور الس ــاه يف الس ــا ذكرن ــرية م ــة األخ ــيل gيف الرواي ــام ع ــن كالم اإلم ــظ م ــكاد نلح ون
العربيــة بــادئ األمــر ، إذ يبــدو الــرصف والنحــو جمتمعــني يف قولــه g: ”الــكالم كّلــه اســم وفعــل وحــرف، فاالســم 
مــا انبنــى عــىل املســمى، والفعــل مــا انبنــى عــىل معنــى؛ واحلــرف ليــس باســم وال فعــل”، بينــام نجــد علــوم البالغــة 
والداللــة والــكالم يف عبــارة: ”واعلــم يــا أبــا األســود؛ أن األشــياء ثالثــة، ظاهــر، ومضمــر، ويشء ليــس بظاهــر وال 

مضمــر، وإنــام يتفاضــل العلــامء يف معرفــة مــا ليــس بظاهــر وال مضمــر”.
اإلمام عيل g والقراءات القرآنية

العالقــة بــني اإلمــام عــيل g و القــرآن الكريــم عالقــة وثيقــة متتــد إىل أول آيــة نزلــت يف كتــاب اهلل عــىل صــدر   
مَ  يَــوْ ه:﴿الْ ﴾43إىل آخــر آيــة نزلــت يف حقِّ ــقَ لَ ــِذي خَ ــكَ الَّ بِّ ــِم رَ أْ بِاسْ ــرَ ابــن عمــه النبــي حممــد o وهــي قولــه تعــاىل: ﴿اقْ
مَ ِدينًــا﴾44. وليــس بخــافٍ عــىل أحــد أن االمــام  ــالَ سْ ِ ُكــُم اإلْ ِضيــُت لَ رَ تِــي وَ مَ يُْكــمْ نِعْ لَ ــُت عَ َمْ أَمتْ ُكــمْ ِدينَُكــمْ وَ ــُت لَ لْ مَ أَكْ
عــيل g كان ربيــب النبــي o وتلميــذه األول، وكان مالزمــاً لــه منــذ طفولتــه ، ويقيــم معــه يف بيتــه قبــل البعثــة وبعدهــا 
، وهــو زوج ابنتــه البتــول ، وأبــو ســبطيه. ومــا مــن آيــة نزلــت إال واالمــام عــاملٌ بــكل جزئياهتــا. يقــول g: ( واهلل ، مــا 
نزلــت آيــة إالّ وقــد علمــت فيــام نزلــت وأيــن نزلــت )45. فهــو إذ يــر إعــراض النــاس عنــه وعــن كتــاب اهلل ، يقســم 
يف أكثــر مــن موضــع لُيقبلــوا عليــه فيأخــذوا منــه لفــظ القــرآن ومعنــاه ، ظاهــر القــرآن وباطنــه ، باعتبــاره القــرآن الناطــق، 
عــاء و توثقــه يف روايــات كثــرية متواتــرة منهــا قولــه (صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه وســلَّم) :  ق هــذا االدِّ وأحاديــُث النبــي o تصــدِّ
ــنّة”46 وقولــه (صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه وســلَّم) : ”عــيلٌّ مــع القــرآن والقــرآُن مــع عــيّل”47. ”عــيلٌّ أعلــُم النــاس بالكتــاب والسُّ
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ولعــل مــن املفيــد االشــارة هنــا إىل أّن الوحــي املنــزل عــىل رســول اهلل حممــد o لــه أســامء عديــدة ذكــرت يف آيــات 
ــا... إال أّن  ــة53 وغريه ــور5٢ ، املوعظ ــر51 ، الن ــان5٠ ، الذك ــاب49 ، الفرق ــرآن4٨ ، الكت ــامء: الق ــذه األس ــن ه ــة م خمتلف
ــم أكثــر مــن غريمهــا ، وهــذا لــه داللتــه العميقــة، فهــو  اســمي القــرآن والكتــاب مهــا اللــذان غلبــا عليــه كاســمي علَ
مــن جهــة (كتــاب) ألنــه مكتــوب وحمفــوظ بــني دفتــني، حيــث كان لــه كتَبــة كــرام يكتبــون آياتــه بعــد نزوهلــا مبــارشةً 
ــاء  ــن أيب طالــب g. وهــو مــن جهــة أخــر (قــرآن) يقــرأ آن ــة عــيل ب ــل الكتب ــي o وكان مــن أوائ بأمــرٍ مــن النب
ــاه  ــرآن : معن ــربيس: ” الق ــة الط ــول العالم ــراءة ، يق ــو الق ــل ه ــرآن يف األص ــى الق ــار ، ومعن ــراف النه ــل و أط اللي
ِوي عــن ابــن عبــاس ، و قيــل هــو مصــدُر قــرأُت  ُت ، و هــو املَــرْ ــوْ لَ القــراءة يف األصــل ، و هــو مصــدُر قــرأُت ، أي تَ
ــُت بعضــُه إىل بعــض”54. ويمكــن القــول إن اســم الكتــاب يمكــن إطالقــه عــىل غــري كتــاب اهلل أيضــا  َعْ الــيشء ، أي مجَ
، كــام أن ســائر األســامء يمكــن عّدهــا أوصافــاً للقــرآن الكريــم. ومــن هنــا فــإن لفــظ القــرآن املتضمــن معنــى القــراءة 
آَنَ  ُقــرْ ــِل الْ تِّ رَ هــو االســم العلــم لكتــاب اهلل، وهــذا يؤكــد أمهيــة القــرآن باعتبــاره كتابــاً مقــروءاً. قــال اهلل تعــاىل: ﴿وَ
ــن قائــل: ﴿الَ  ــه عــّز ِم ــاً مســموعاً بقول ــاً مقــروءاً ، وصوت ــاً ، وحرف ــل اهلل بحفظــه لفظــاً مكتوب ﴾55،وقــد تكّف تِيالً رْ تَ
ــُه﴾56. فــاهلل  يَانَ ــا بَ يْنَ لَ ــمَّ إِنَّ عَ ــُه * ُث نَ آَ ــعْ ُقرْ بِ اتَّ ــاُه فَ نَ أْ رَ ا قَ ــإِذَ ــُه * فَ نَ آَ ُقرْ ــُه وَ ْعَ ــا مجَ يْنَ لَ ــِه * إِنَّ عَ ــلَ بِ جَ ــانَكَ لِتَعْ ــِه لِسَ كْ بِ ــرِّ ُحتَ
تعــاىل تكفــل بحفــظ القــرآن مــن ثــالث جهــات : مجعــه وقراءتــه وبيانــه، وقــد قّيــض هلــذا األمــر رجــاالً صدقــوا مــا 
عاهــدوا اهلل عليــه، واالمــام عــيل g يف الصــف األول منهــم، بــل هــو يتقــدم الركــب يف هــذا املضــامر ، وكان كاتبــاً 
للوحــي منــذ أول نزولــه ، وهــو جامــع للقــرآن وتــالٍ ومفــرسِّ لــه وعنــه أخــذ أربــاب التفســري والقــراءة. وقــد روي 
عنــه g أنــه قــال: ” ملــا قبــض رســول اهلل (صــّىل اهلل عليــه وآلــه وســّلم) أقســمت أو حلفــت  أن ال أضــع ردائــي عــىل 

ظهــري حتــى أمجــع مــا بــني اللوحــني ، فــام وضعــُت ردائــي حتــى مجعــُت القــرآن”57. 
أمــا قــراءة القــرآن وتالوتــه فكانــت ومازالــت تعتمــد الســامع واملشــافهة ، يأخــذ اخللــف عــن الســلف انتهــاءً   
ــي o وانتقلــت مــن بعدهــم اىل التابعــني وهكــذا. ويتقــدم  ــة مــن النب إىل رســول اهلل o، حيــث تلّقاهــا الصحاب
الصحابــة يف ذلــك عــيل بــن أيب طالــب g حامــل لــواء القــرآن وربيبــه، فــكان أحفــظ مــن ضبــط النــص القــرآين كتابــةً 
ولفظــاً ال تفوتــه آيــة مــن كتــاب اهلل مكّيــةً كانــت أو مدنيــة، فهــو عــالوةً عــىل مجعــه للقــرآن بحســب ترتيــب نزولــه5٨، 
فقــد كان دائــم التــالوة لكتــاب اهلل وفــق قــراءة الرســول ونطقه،حتــى غــدا أشــهر قــراء القــرآن وحفظتــه59، فأخــذ 
عنــه خلــق كثــري بحيــث انتهــت إليــه قــراءة أربعــة مــن القــراء الســبعة وهــم: أبــو عمــرو بــن العــالء (ت154 هـــ( ، 
وعاصــم ابــن أيب النجــود (ت  1٢7هـــ) ، ومحــزة بــن حبيــب (ت165هـــ)، و عــيل بن محــزة الكســائي (ت1٨9هـ)6٠. 
ــع  ــلمني ويف مجي ــور املس ــد مجه ــة ل ــراءة الراجح ــي الق ــص ه ــة حف ــم برواي ــراءة عاص ــت ق ــت وال زال ــد كان ولق
ــت  ــص- بالتثّب ــذه حف ــك تلمي ــم -وكذل ــرف عاص ــد ُع ــيل g وق ــام ع ــي إىل االم ــا تنته ــار ألهن ــار واألقط األمص
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ــلَمی عــن عيّل(عليه الســالم)”قال ابــن عّيــاش:  واحلــذر واإلتقــان وأنــه مل يأخــذ القــراءة إالّ مــن أيب عبــد الرمحــان السُّ
قــال يل عاصــم: مــا أقــرأين أحــد حرفــاً إالّ أبــو عبدالرمحــان، و كان أبوعبدالرمحــان قــد قــرأ عــىل عيّل(عليه الســالم) 
ــام شــمس  ــن مســعود”61.وقال اإلم ــداهللّ ب ــرأ عــىل عب ــد ق ــده فأعــرض عــىل ِزّر، و كان ِزّر ق ــت أرجــع مــن عن فكن
الديــن الذهبــي: ”و أعــىل مــا يقــع لنــا القــرآن العظيــم فهــو مــن جهــة عاصــم”6٢. ثــّم ذكــر إســناده متصــال إىل حفــص 
عــن عاصــم عــن أيب عبدالرمحــان الســلمي عــن عــيّل عليــه  الســالم، و عــن زّر عــن عبــداهللّ بــن مســعود . وكالمهــا عــن 
النبــّي o عــن جربائيــل (عليــه  الســالم) عــن اهللّ  عّزوجــّل. ومــن هنــا كان إســناد حفــص إىل شــيخه عاصــم إىل عــيّل 
أمــري املؤمنــني عليــه  الســالم إســناداً ذهبّيــاً عاليــاً ال نظــري لــه يف القــراءات63. وألهنــا تنتهــي إىل االمــام عــيل g فقــد 

غــدت هــذه القــراءة هــي املعتمــدة لــد جــّل املســلمني إىل وقتنــا هــذا.

اإلمام عيل g وأوزان الشعر العريب
كــام ارتبــط اســم اخلليــل بــن أمحــد الفراهيــدي (ت175هـــ) بعلــم النحــو وعلــم األصــوات ، كذلــك نجــد   
ــذ  ــق أوزان ابتدعوهــا من ــم العــروض وأوزان العــريب. فقــد كان العــرب ينظمــون أشــعارهم وف ــاً لعل اســمه مالزم
ــةٍ بجزئيــات هــذه األوزان وأنواعهــا ومــا  ــه، مــن دون معرف نشــأة الشــعر وفــق طبعهــم الشــعري الــذي ُجبلــوا علي
حيــدث فيهــا مــن زحافــات أو تغيــريات. إىل أن جــاء اخلليــل يف منتصــف القــرن الثــاين ووضــع أصــول هــذا العلــم 
وضوابطــه. فوجــد أّن أوزان الشــعر العــريب تشــتمل عــىل مخســة عــرش وزنــاً أو ســتة عــرش وزنــاً أو بحــراً شــعريا64ً، 
ــل،  ــات وعل ــن زحاف ــرٍ م ــرتي كّل بح ــا يع ــّجل م ــة ، وس ــا العروضي ــا و دوائره ــم بحوره ــا، ورس ــع تفعيالهت فوض
ووضــع ألول مــرة مصطلحــات هــذا الفــن ليكــون ِعلــامً مســتقالً بذاتــه عــن ســائر العلــوم، وليظهــر علــامً متكامــالً 

ــام بعــد حتــّول أو تطــور يذكــر. ــه في دفعــةً واحــدةً دون أن يطــرأ علي
إالّ أّن األوزان الشــعرية كانــت تتطــور يف العصــور املختلفــة، وفقــاً ملقتضيــات الذائقــة الشــعرية التي تتشــكل   
وفقــاً للبيئــة املكانيــة والزمانيــة واألدبيــة. فِمــن بــني ســتة عــرش بحــراً شــعرياً ال نــكاد نعثــر عــىل أربعــة أوزان منهــا يف 
العــرص اجلاهــيل، أو عــىل األقــل مل يصلنــا منهــا شــعر جاهــيل. وهــذه األوزان هــي املضارع65واملقتضب66واملجتــث

67واملتدراك6٨.فأمــا (املضــارع) و(املقتضــب) فقــد أنكــر األخفــش األوســط (ت٢11هـــ) أو (ت٢14هـــ)  أن يكونــا 

مــن شــعر العــرب، و زعــم ”أنــه مل يســمع منهــم يشءٌ منهــام”69. وقــد اســُتحدث الــوزن املضــارع يف العــرص العبــايس 
عــىل يــد أيب العتاهيــة (ت٢11هـــ) حيــث نظــم قطعــةً شــعريةً عــىل هــذا الــوزن أوهلــا قولــه:

رُضُّ .... ِك أنْ ُتطلقي ِصفادي7٠ أيا ُعتُْب ما يَ
فيــام اســُتحدث وزُن املجتــث قبــل ذلــك يف العــرص األمــوي عــىل يــد الوليــد بــن يزيــد (ت 1٢6هـــ)، فقــد رو لــه 
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ــه اخلليفــة األمــوي هشــام بــن عبــد امللــك،  صاحــب األغــاين مقطوعــةً شــعريةً مــن هــذا الــوزن قاهلــا عقــب مــوت عمِّ
فقــد ســمع صياحــاً، وســأل عنــه، فقيــل لــه: هــذا مــن دار هشــام يبكيــه بناتــه، فقــال: 

لقد سِمعُت بليلٍ ..... ورا املصّىل بِرّنـــــهْ
71 هنّــــــــهْ نُدبْنَ والدَ إذا بناُت هشامٍ ..... يَ

أما وزن املقتضب فإنه ُسمع ألول مرة عىل عهد رسول اهلل o، وذلك أن جاريةً قالت: 
ِج7٢ رَ َوُت من حَ حيَُكام..... إنْ هلَ َّ وَ هلْ عيلَ

ومل ُيســمع بعدهــا إال يف قطعــة قصــرية ُنســبت للحســني بــن الّضحــاك مــن شــعراء العــرص العبــايس األول.73لكــن مــا 
يعنينــا مــن هــذا العــرض املوجــز ليــس هــذه األوزان الثالثــة، إنــام نريــد اإلشــارة إىل وزن املتــدارك الــذي وجــد ألول 

مــّرة يف قطعــة شــعرية منســوبة إىل اإلمــام عــيل عليــه الســالم.
g استحداث وزن املتدارك يف شعر منسوب لإلمام عيل

وزن املتــدارك يف أصــل الدائــرة74: (فاعلــن) تــأيت مثّمنــةً ومسّدســةً ومرّبعــة. وتشــري الروايــات اىل أن اخلليــل   
بــن أمحــد الفراهيــدي أمهــل هــذا الــوزن وســّجل مخســة عــرش بحــراً فقــط،دون االشــارة اىل البحــر املتــدارك، وإنــام 
ــن  ــومٍ م ــّمى كل ق ـ ــد ” سَ ــر، فق ــامء أخ ــه أس ــم. ول ــذا االس ــك هب ي لذل ــمِّ ــذه األخفش75،فُس ــه تلمي ــه علي تدارك
ي بـــ (املتــدارك) ألنــه تــدارك بــه األخفــش النحــوي عــىل اخلليــل، حيــث تركــه  العروضيــني هــذا البحــر باســمٍ فُســمِّ
ث) الخــرتاع واحــداث وصفــه مــع البحــور بعد اخلليــل، وبـ  ومل يذكــره مــن مجلــة البحــور، وبـــ (املخــرتع) وبـــ (املحــدَ
(املّتســق) أي املنتظــم ألّن كالًّ مــن أجزائــه عــىل مخســة أحــرف، وبـــ (التنســيق) ألنــه أخــو املتقــارب76، إذ أصــل كلٍّ 
منهــام وتــد جممــوع77 وســبب خفيــف7٨، وبـــ (اخلَبــب) تشــبيهاً لــه باخلبــب الــذي هــو نــوعٌ مــن الســري، وبـــ (الركــض) 
ــه ُيشــبهه إذا  ــه ُحياكــي صــوت وقــع حافــر الفــرس عــىل األرض، و (رضب الناقــوس) ألّن الصــوت احلاصــل ب ألن
ــدارك هــو اســم  ــا مــن هــذه األســامء لبحــر املت ــزاب)”79. ومــا هيمن ــن ... وُيســّمى (ركــض اخليــل) و (قطــر املي ُخبِ
ــا  ــوزن علين ــي ســننقلها عــن االمــام عــيل g.  فقــد طلــع هــذا ال ــة الت ــه اشــارة إىل الرواي (رضب الناقــوس) ألّن في
ــريون،  ــريه كث ــزي (ت5٠٢هـــ) وغ ــب التربي ــن اخلطي ــا اب ــي نقله ــة الت ــب الرواي ــالم حس ــدر االس ــّرة يف ص ألّول م
gســمع صــوت الناقــوس، فقــال ملــن معــه مــن أصحابــه (جابــر بــن عبــد اهلل): أتــدري  ــى أّن علّياً حيــث قــال: ”ُحيكَ
مــا يقــول هــذا الناقــوس ؟ فقــال: اهلل ورســوله وابــن عمــه أعلــم. فقــال: إّن علمــي مــن علــم رســول اهلل (صــّىل اهلل 
عليــه وآلــه وســّلم)، واّن علــم رســول اهلل (صــّىل اهلل عليــه وآلــه وســّلم) مــن علــم جربئيــل، وإّن علــم جربئيــل مــن 

علــم اهلل، هــذا الناقــوس يقــول:٨٠
قـــــــــا قـــــــــاً ِصدْ قـــــــــاً ِصدْ قـــــــــاً ِصدْ ِصدْ ّقــــــــــــــاً   ّقــــــــــــاً حَ ّقــــــــــــاً حَ ّقــــــــــــاً حَ حَ
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ــــــــنـــــــــــــــــــــا ّرتْ ـــــــــــدْ غَ نيــــــــــا قَ إّن الدُّ يا آبن الدنيــــــــــــــا مجعـــــــاً مجعــــــــــــــــــــــــاً  
ـــــــنا طْ ــــــرَّ ـــــــــــــــدري مــــــــا فَ ـــــــــنا نَ سْ لَ يا آبن الدنيــــــــــــــا مهـــــــــالً مهـــــــــــــــــــــالً  
ـــــنـــــــــــــــــــــا إالّ أوهــــــــــىَ ِمـــنّــــــــــا ُركْ ــــنّــــــــا   مــــــضــــي عَ مـــــــا ِمـــــنْ يـــــــــــومٍ يَ
نـــــــــــــــــا ـــرْ ــــــى ِمنــّــــــــــــــــا قَ إالّ أمــــضَ ــــنّــــــــا   مــــــضــــي عَ مـــــــا ِمـــــنْ يـــــــــــومٍ يَ

ــــــــــــــُلنْ عْ ـــــــــُلنْ فَ عْ ـــــــــُلنْ فَ عْ ـــــــــُلنْ فَ عْ فَ ـــــــــــــــــــُلنْ   عْ ــــــــُلنْ فَ عْ ــــــــُلنْ فَ عْ ــــــــُلنْ فَ عْ فَ
ــّمى بمشــّعث٨1  )، أي مــا ُيسَ ــــــــــُلنْ عْ ــــــــــُلنْ فَ عْ ــــــــــُلنْ فَ عْ ــــــــــُلنْ فَ عْ وكــام نــر فــإّن هــذه األبيــات عــىل وزن (فَ
ــاع،  ــام يف اإليق ــاكلته هل ــوس)٨٢ ملش ــزاب) و (رضب النّاق ــر املي ــم (قط ــون اس ــه العروضي ــق علي ــد أطل ــدارك، وق املت
ــو  ــام ل ز في ــزِّ ــذي ُيع ــر ال ﴾٨3األم ثَرَ وْ كَ ــاكَ الْ يْنَ طَ ــا أَعْ ــة: ﴿إِنَّ ــة املبارك ــة القرآني ــاع اآلي ــاً إيق ــاكل متام ــه ُيش ــك فإن وكذل
ــِة الناقــوس- مــن  ــوزن –بغــض النظــر عــن دّق ــه اســتوحى هــذا ال ــات إىل اإلمــام عــيل g كون صّحــتْ نســبة األبي
ــة عــىل أوزان  هــذه اآليــة الرشيفــة، أو مــن كليهــام معاً.وبذلــك يكــون االمــام عيلgقــد تــرك بصمــةً واضحــةً جلّي

ــدارك. ــه وهــو البحــر املت ــوزن الســادس عــرش في الشــعري العــريب باســتحداثه ال
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نتائج البحث:
يمكن أن نلخص نتائج البحث بام يأيت:

إّن اإلمام عيل g كان له قصب السبق يف التأسيس لعلوم القرآن الكريم عىل اختالف أقسامها وأنواعها.
إنــه g وضــع اللبنــات األوىل لعلــم األصــوات العــريب عــرب تربيــة جيــل كبــري مــن القــّراء أخــذوا عنــه الــكالم معنًــى 

. ولفظــاً وقــراءةً
. إنه g املؤسس احلقيقي لعلوم العربية بأقسامها املختلفة رصفاً ونحواً وبالغةً

إنه g أّول من قال كالماً عىل وزن جديد من أوزان الشعر العريب وهو البحر املتدارك.
ــوره،  ــمى ص ــي) بأس ــي (االهل ــب الدين ــىل اجلان ــتملت ع ــب اش ــددة اجلوان ــّذة متع ــخصيةٌ ف ــيل g ش ــام ع إّن اإلم

.وجّســدت الواقــع العلمــي واألديب  بٍأهبــى مــا يمكــن أن يتضمنــه مــن قيــم ومضامــني و رؤ
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اهلوامش
1  -فيض القدير: ج 3 ص 46 ، كنز العامل: ج 5 ص 6٠٠

٢ - سورة آل عمران: 33
3 - التفسري الكبري للفخر الرازي :ج ٨ ص٢1 ، كنز العامل: ج13 ص114  ح 3637٢

4 -  االستيعاب:ج 3 ص 4٠ ، أسد الغابة: ج 4 ص1٠٠ ح37٨3 ، الرياض النرضة: ج3  ص 141
5 - ترمجة اإلمام عيل (g) من تاريخ دمشق:ج3  ص31 ح 1٠54 .

6 - اإلســتيعاب:ج 3 ص 4٠ ، أســد الغابــة: ج 4 ص 1٠٠ح 37٨3 ، الصواعــق املحرقــة: ص 1٢7 ، الريــاض النــرضة:ج ج3 
ص146. 

7 - مقدمة تفسري الربهان : ص 16 .
٨ -  أنساب األرشاف : ج 1 ص 99 .

9 - الكايف :ج1 ص 64 .
1٠ - سورة احلاقة: 1٢

11 - الواحدي : اسباب النزول : سورة احلاقة .
1٢ - بنيــت الكوفــة يف الســنة الســابعة عــرشة للهجــرة يف عهــد اخلليفــة الثــاين فقــد عهــد ســعد ابــن أيب وقــاص إىل الصحابيــني اجلليلــني 
ــم  ــدان. معج ــح البل ــوش لفت ــه اجلي ــق من ــكراً تنطل ــني ومعس ــالذاً لالجئ ــون م ــكان يك ــار م ــامن اختي ــن الي ــة ب ــاريس وحذيف ــلامن الف س

ــالم: ص٢٨6. ــخ اس ــربي: ج 3 ص 147 ، تاري ــخ الط ــدان:ج 4 ص491 ، تاري البل
13  - الداللة الصوتية يف القرآن الكريم: ص 155.

14 -  علم األصوات: 7. 
15 -  علم وظائف األصوات اللغوية (الفونولوجيا): 35. 

16 -  أصول تراثية يف اللسانيات احلديثة: 1٠4. 
17 -  يف علم اللغة العام: 1٠6. 

1٨ -  الصوتيات والفونولوجيا: 35. 
19 - مناهج البحث يف اللغة: 111. 

٢٠ - يف علم اللغة العام: 1٠6. 
٢1 -  املصطلح الصويت يف الدراسات العربية: 15. 

٢٢ -  اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي: 64. 
٢3 - أصالة علم األصوات عند اخلليل من خالل مقدمة كتاب العني: 13. 

٢4 - سورة ابراهيم:٢7
٢5 - بحار االنوار : ج 64 ص3٢٠ ، التوحيد : ص ٢34-٢35

٢6 - سورة االنسان: 3٠
٢7 - سورة غافر: 16
٢٨ - سورة غافر: 17

٢9 - سورة االرساء: ٨٨



٢٧

3٠ - التوحيد للشيخ الصدوق: ص ٢33-٢34 
31 - التوحيد الشيخ الصدوق: ص ٢3٢

3٢ - مدرسة الكوفة: ص 16٨، نشأة دراسة حروف املعاين وتطورها: ص ٢3.
33 - التطور النحوي للغة العربية: ص 5.

34 -  طبقات النحويني واللغويني:ص 14. 
35 -  م.ن: ص ٨. 

36 -  مراتب النحويني:ص ٢9. 
ى اإلسالم:ج ٢ ص٢٨6.  37 -  ضحَ

3٨ - الفهرست: ص45
39 - طبقات فحول الشعراء: ص9-1٠  

4٠ - الربصان والعرجان: ص 461
41 - نزهة األلباء : ص 3

4٢ - م.ن: ص3 ، كنز العامل: ج 1٠ ص ٢٨3
43 - سورة العلق: 1

44 - املائدة: 3
45 - حلية األولياء: ج 1 ج 67 .

46 -  املعيار واملوازنة: ص1٠٢
47 - الصواعق املحرقة: ص76، البخاري : 5/ 19، الرتمذي: 5/ 3٠4.

لَُمونَ ﴾ (سورة فصلت:3 . عْ مٍ يَ وْ قَ بِيًّا لِّ رَ آنًا عَ اُتُه ُقرْ لَتْ آيَ 4٨ - قوله تعاىل : ﴿ ِكتَابٌ ُفصِّ
ُمتَِّقنيَ ﴾ سورة البقرة: ٢ لْ  لِّ يْبَ فِيِه ُهدً ِكتَاُب الَ رَ لِكَ الْ 49 - قوله تعاىل : ﴿ ذَ

ا ﴾ (سورة الفرقان: 1) ِذيرً املَنِيَ نَ بِْدِه لِيَُكونَ لِلْعَ ىلَ عَ انَ عَ قَ ُفرْ لَ الْ ِذي نَزَّ كَ الَّ بَارَ 5٠ - قوله تعاىل : ﴿ تَ
َافُِظونَ ﴾ (سورة احلجر:9) ُه حلَ ا لَ إِنَّ رَ وَ كْ نَا الذِّ لْ زَّ ُن نَ ا نَحْ 51 - قوله تعاىل : ﴿ إِنَّ

بِينًا ﴾ (سورة النساء: 174) ا مُّ يُْكمْ ُنورً نَا إِلَ لْ أَنزَ بُِّكمْ وَ ن رَّ انٌ مِّ هَ اءُكم ُبرْ دْ جَ َا النَّاُس قَ ا أَهيُّ 5٢ - قوله تعاىل : ﴿ يَ
ــنيَ ﴾ (ســورة  ِمنِ لُْمؤْ ــةٌ لِّ َ محْ رَ  وَ ــدً ُه ــُدوِر وَ ــا ِيف الصُّ اء ملَِّ ــفَ ِش ــمْ وَ ُك بِّ ــن رَّ ــةٌ مِّ ِعظَ وْ ــم مَّ ُك اءتْ ــدْ جَ ــاُس قَ ــا النَّ َ ــا أَهيُّ ــاىل : ﴿ يَ ــه تع 53 - قول

ــس:57) يون
54 - جممع البيان: ج1 ص14

55 - سورة املزمل: 4
56 - سورة القيامة: 19-16

57 - أعيان الشيعة: ج٢٠ ص 597
5٨ - االتقان : ج1 ص ٢٠٠- ٢٠٢

59 - معرفة القراء للذهبي: ج1 ص 46
6٠ - النرش يف القراءات العرش: ج1 ص133

61 - الذهبي: ج1 ص 44
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6٢ -معرفة القّراء الكبار عىل الطبقات و األعصار، ج  1، ص ٢1٠.
63 -التمهيد فی علوم القرآن، ج٢، ص٢٢٢

64 - الكايف : ص 9٨.
65 - وزن املضارع مربع وأجزاؤه: مفاعيُل فاعالتن ** مفاعيُل فاعالتن . ينظر: موسيقا الشعر العريب: ص 149.

66 - وزن املقتضب مربع وأجزاؤه: فاعالُت مفتعلن ** فاعالُت مفتعلن. ينظر: املصدر السابق: ص 15٢.
67 - وزن املجتث مربع وأجزاؤه: مستفعلن فاعالتن ** مستفعلن فاعالتن. ينظر: املصدر السابق: ص 157.

6٨ - نشأة أوزان الشعر العريب وتطورها: ص1٠1
69 - االرشاد الشايف: ص 1٠3.

7٠ - الفصول والغايات: ص 13٢.
71 - األغاين: ج7 ص 15-14.

7٢ - الفصول والغايات: ص 1٢3، الكايف: ص٢٢5، األغاين: ج1٢ ص 31٢
73 - موسيقى الشعر: ص 55.

ــه  ــرة ومن ــل الدائ ــون أص ــا يك ــور أحده ــن البح ــدداً م ــرة ع ــم كل دائ ــث تض ــر، بحي ــس دوائ ــىل مخ ــعر ع ــل أوزان الش 74 - وّزع اخللي
ــة البحــور. ــتخرج بقي تس

75 - ينظر: العمدة: ج1 ص 135 ، االقناع: ص 4.
76 - املتقــارب وزنــه : (فعولــن) مكــررة ثــامين مــرات أو ســت أو أربــع، وســاّمه أخــو املتــدراك ألنــه يف نفــس الدائــرة و(فعولــن) مقلــوب 

(فاعلن).
77 - كل مقطع مكّون من ثالثة أحرف فهو (وتد) مثل: (فعو) يف (فعولن)، و (علن) يف (فاعلن). 

7٨ - كل مقطع مكّون من حرفني فهو (سبب) مثل: (لن) يف (فعولن)، و (فا) يف (فاعلن).
79 - القسطاس املستقيم: ص٢31. 

٨٠ - الكايف يف العروض والقوايف: ً ٢٢٨، وينظر: بحار األنوار: ج 4٠ ص 17٢، مدينة املعاجز: ج ٢ ص 1٢3.
٨1 - التشــعيث: مــن أنــواع علــل النقــص: وهــو حــذف احلــرف األول أو الثــاين مــن (الوتــد املجمــوع) يف (فاعلــن) فيصــري: (فالــن) أو 

( ُلــنْ عْ (فاعــن) وُينقــل إىل (فَ
٨٢ - فن التقطيع الشعري والقافية : ص 197.

٨3 - سورة الكوثر: 1 



٢٩

املصادر واملراجع:

الغابــة . 1 الكرم،أســد  أيب  بــن  االثري،أبــو احلســن عــيل  ابــن 
ــادل  ــوض - ع ــد مع ــيل حمم ــق ع ــة، حتقي ــة الصحاب يف معرف
أمحــد عبــد املوجــود، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1415هـــ - 

م  1994
ــامرائي، . ٢ ــم الس ــق ابراهي ــاء، حتقي ــة األلب ــاري، نزه ــن االنب اب

مكتبــة األندلــس، بغــداد، ط٢، 197٠م.
ــد . 3 ــح: حمم ــرش، تصحي ــراءات الع ــرش يف الق ــن اجلزري،الن اب

ــرة.(د.ت). ــد، القاه ــى حمم ــة مصطف ــاع، مطبع ــيل الضب ع
ــرد عــيل اهــل . 4 ــه يف ال ــن حجــر اهليثمــي، الصواعــق املحرق اب

ــرص ، 1٨٨9م. ــة م ــه، طبع ــدع و الزندق الب
ابــن ســاّلم، حممــد بــن ســالم، طبقــات فحــول الشــعراء، دار . 5

املعارف،القاهــرة، 195٢م.ابــن عســاكر، عــيل بــن احلســني، 
ــر، بــريوت،  ــيل شــريي، دار الفك ــق ع ــق، حتقي تاريــخ دمش

199٨م. ط1، 
املطبعــة . 6 إسحاق،الفهرســت،  بــن  حممــد  النديــم،  ابــن 

134٨هـــ. القاهــرة،  الرمحانيــة، 
ــار . 7 ــزيل، املعي ــد اهلل املعت ــن عب ــد ب ــر حمم ــو جعف ــكايف، أب االس

واملوازنــة يف فضائــل أمــري املؤمنــني عــيل بــن أيب طالــب، 
حتقيــق حممــد باقــر املحمــودي، ط1، 19٨1م.

االصفهاين،ابــو نعيــم، امحــد بــن عبــد اهلل، حليــة األوليــاء . ٨
القاهــره، 1951. الســعادة،  وطبقــات األصفيــاء، 

االصفهــاين، أبــو الفــرج عــيل بــن احلســني، األغــاين، حتقيــق . 9
ــريوت، 1994م. ــرتاث العــريب، ب ــاء ال ــب دار احي مكت

النــرش . 1٠ جلنــة  مطبعــة  اإلســالم،  أمحد،ضحــى  أمــني، 
القاهــرة،(د.ت). والتأليــف،ط٢، 

األمــني، ســيد حمســن، أعيــان الشــيعة، بــريوت، دار املعــارف . 11
للمطبوعــات، 14٠3هـ.

أنيــس، ابراهيــم، موســيقى الشــعر، مكتبــة االنجلــو املرصيــة، . 1٢
ط4، القاهــرة، 197٢م.

البحــراين، الســيد هاشــم، مدينــة معاجــز اإلئمــة االثنــي عــرش . 13
ودالئــل احلجــج عــىل البــرش، حتقيــق عــزت اهلل املوالئــي 

ــالمية، ط1، 1413هـــ ش. ــارف االس ــة املع ــداين، مؤسس اهلم
البخاري، صحيح البخاري، دار الفكر، 19٨1م.. 14
العربيــة، تصحيــح . 15 للغــة  النحــوي  التطــور  برجشــرتارس، 

اخلانجــي  مكتبــة  نــرش  التــواب،  عبــد  رمضــان  وتعليــق 
ــد، 19٨٢  ــة املج ــاض، مطبع ــي بالري ــرة، ودار الرفاع بالقاه

م. 
البــالذري، امحــد بــن حييــى، ،أنســاب األرشاف، حتقيــق حممــد . 16

محيــد اهلل، القاهــرة دار املعــارف، 14٠4هـ.
البهنســاوي، حســام،علم األصــوات، مكتبــة الثقافــة الدينية، . 17

القاهرة،٢٠٠4م. ط1، 
التربيــزي، ابــن اخلطيــب، الــكايف يف العــروض والقــوايف، . 1٨

بغــداد،  شــفيق،  مطبعــة  اخلالــيص،  حســن  محيــد  حتقيــق 
19٨٢م.

ــو عيســى، حممــد بــن عيســى، ســنن الرتمــذي، . 19 الرتمــذي، أب
حتقيــق: بشــار عــواد معــروف، دار الغــرب اإلســالمي – 

199٨م. بــريوت، 
اجلاحــظ، عمــرو بــن بحــر، الربصــان والعرجــان والعميــان . ٢٠

واحلــوالن، حتقيــق عبــد الســالم حممــد هــارون، دار الرشــيد، 
بغــداد، 19٨٢م.

حــركات، مصطفى،الصوتيــات والفونولوجيــا، ط1، الــدار . ٢1
الثقــايف للنــرش، القاهرة،(141٨هـــ199٨م).

حســام الديــن، كريــم زكي،أصــول تراثيــة يف اللســانيات . ٢٢
(14٢1هـــ  املرصيــة،  النهضــة  مكتبــة  ط3،  احلديثــة، 

٢٠٠1م).
حّســان، متّام،مناهــج البحــث يف اللغــة،  مكتبــة األنجلــو . ٢3

القاهــرة،(1955م). املرصيــة، 
والقافيــة، . ٢4 الشــعري  التقطيــع  فــن  صفــاء،  خلــويص، 

1977م. بغــداد،  ط5،  املثنــى،  مكتبــة  منشــورات 
متــن . ٢5 الشــايف عــىل  االرشــاد  الســيد حممــد،  الدمنهــوري، 

القنائــي احللبــي،  العــروض والقــوايف،  الــكايف يف علمــي 
1957م. ط٢، 

عــىل . ٢6 الكبــار  القــراء  معرفــة  أمحــد،  بــن  حممــد  الذهبــي، 
اإلســالمية،  البحــوث  مركــز  واألعصــار،  الطبقــات 

1416هـــ. ط1،  اســطانبول، 



أ.م.د. ماجد نجاريان النجار

٣٠

حممــد . ٢7 بعنايــة  الكبــري،  التفســري  الديــن،  فخــر  الــرازي، 
1357هـــ. البهية،القاهــرة،  ط  الصــاوي،  إســامعيل 
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ملخص البحث:
القرائــن الدالليــة املحتملــة بــني الظاهــر والباطــن يف التفســري املــروي عــن أهــل البيــت ( عليهــم الســالم) .ناقــش 
ــة وترتســم هيكليتهــا يف ســياق هــذا التعــدد يف الظهــور  ــي هــذه النظري ــة ،وتبتن ــم باملعــاين الباطن ــة هتت البحــث نظري
ــن يمكــن  ــات وقرائ ــة إجيــاد عالق ــع الباحــث اىل حماول ــذا مادف ــرآين، وه ــه االنــص الق ــي ينطــوي علي والبطــون، الت
معهــا توجيــه املعــاين التأويليــة التــي تســمى باطنــة. والســيام يف روايــات التفســري املرويــة عــن أهــل البيــت ( عليهــم 
الســالم) وطبيعــة الدراســة حتمــت عــىل الباحــث أن يقســمها عــىل مبحثــني، األول منهــا يبــني عالقــة الباطــن بالنــص 
القــرآين. وعالقتــه بعلــم أهــل البيــت (عليهــم الســالم)،والثاين يبــني القرائــن املحتملــة بــني الظاهــر والباطــن. وكان 

املبحــث األول قــد تنــاول قضيتــني مهــا: 
1- الباطــن وبنيــة النــص القــرآين انطالقــاً مــن فكــرة االيــامن بوجــود معــانٍ باطنــة يف عمــق البنيــة النصيــة للقرآن، 
حيــاول ان جيــد بينهــا وبــني الظاهــر عالقــة معرفيــة طوليــة، وهــو مــا اليمنعــه العقــل؛ واليرفضــه العــرف اللســاين؛ بــل 

هوعمليــة رضوريــة تقتضيهــا التحديــات الرتكيبيــة والدالليــة التــي لفــت اليهــا القــرآن الكريم .
٢- الباطــن وعلــم أهــل البيــت ( عليهــم الســالم)  وبــني هــذا املبحــث اهنــم عليهــم الســالم وجــدوا يف النــص 
ــد مــن الذهــاب  ــل الب ــة اللغــة والبالغــة وفنوهنــا الظاهــرة فقــط، ب القــرآين معــاين اليمكــن الوصــول اليهــا بمعرف
بعيــدا فيعمــق مــن اعــامق الباطــن، وهــذا مدعــاة للتفكــري والتدبــر يف كشــف هــذه الــدالالت بوســاطة قرائــن حمتملــة 

يمكننــا معهــا تقريــب هــذه املعــاين اجلديــدة.
ــاين  ــن املع ــتويات م ــد مس ــث ان جي ــاول البح ــه ح ــة، وفي ــة املحتمل ــن الداللي ــه القرائ ــاين فعنوان ــث الث ــا املبح أم
الباطنيــة ويسلســلها عــىل وفــق قرهبــا أو بعدهــا مــن املعــاين الظاهــرة، وذلــك عــىل وفــق التوجهــات التــي فرضهــا علم 
التفســري، وحاولــت ان تعطــي مقاربــات يف فهــم الباطــن وتوجيــه القبــول بــه وعالقــة ذلــك بالصياغــة اللغويــة للنــص 

القــرآين . ومــن هــذه القرائــن التــي حيتمــل ان تقــارب بــني املعــاين: 
1- قرينة تعدد املصاديق

٢- قرينة التالزم بني املعاين
3- - قرينة تفاوت املتلقي

4- البؤرة الداللية املشرتكة أو( قرينة الداللة املركزية اجلامعة)
ثم اختتم البحث بخالصة بني فيها أهم النتائج التي توصل اليها الباحث.
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Abstract 
     The present articles discusses a theory giving much shrifts to the implicit and the explicit 
the Quranic texts employ. Such grants the researcher an impetus to find a nexus that helps 
explicate the implicit in particular the narratives  of Ahalalbayt . The research study is bifur-
cated into two sections ; the first is to manifest the nexus between the implicit , the Quranic 
text and the science of Ahalalbayt  , the second to expose the probable evidences between the 
explicit and the implicit . The first tackles : 
1- The implicit and the structure of the Quranic text as the faith stipulates that there are implic-
it meanings in the depth of the Quranic texts .
2- The implicit and the science of Ahalalbayt as they find that the Quranic text cuddles mean-
ings no perception of language , eloquence and its arts could reach , thus it ids to delve into the 
depth of the text.
The second section , the probable evidences between the explicit and the implicit , endeavours 
to find levels of implicit meanings coming equal to the exp[licit meanings . Some evidences that 
could manifest the implicit are as follows: 
1- Presumption of Evidences Diversity .
2-Presumption of Meanings Correlation.
3-Presumption of Interlocutor Difference .
4-Mutual Semantic Focus 
Ultimately , there is a conclusion to have all the necessary findings. 
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تقديم
  احلمــد هلل كــام هــو أهلــه، والصــالة عــىل مــن ال نبــي بعــده، والتســليم عليــه وعــىل آلــه  ومــن انتجــب مــن صحبــه. 
وبعــد... اشــرتكت معظــم املذاهــب اإلســالمية يف فكــرة واحــدة؛ وهــي أن اخلطــاب القــرآين لــه حــّدان مــن الفهــم 
 لِلنَّاِس)وهــو حــق كفلــه املبــدع هلم.وحــدٌّ أقــىص خيتــص باملطهريــن(الَ  :حــدٌّ أدنــى يشــرتك فيــه مجيــع املتلقــني (ُهــدً
)، وهــذه املقدمــة يرتتــب عليهــا اســتنتاج منطقــي؛ هــو رضورة وجــود معــانٍ بعيــدة وعميقــة،  ــُرونَ ــُه إاِلَّ املُْطَهَّ سُّ مَ يَ
يكتنزهــا النــص مــن هنــا تشــكلت نظريــة هتتــم باملعــاين الباطنــة، واكتســبت هــذه النظريــة عــرب التاريــخ أمهّيــة كبــرية، 
وكانــت منطلقــاً ملشــاريع فكريــة كرب.وتبتنــي هــذه النظريــة وترتســم هيكليتهــا يف ســياق هــذا التعــدد يف الظهــور 
والبطــون التــي ينطــوي عليهــا النــص القــرآين، وهــو مــا يوّفــر تعــدداً يف وجــوه القــرآن، وجيعلــه يتصــف بصفــة مّحــال 
ذي وجــوه، أو هــو كــام وصفــه رســول اهلل o ((ذلــول ذو وجــوه حمتملــة، فامحلــوه عىل أحســن وجوهــه))1، ومعرفة 
هــذه الوجــوه اصبحــت رضورة ُملّحــة إلظهــار مكامــن النــص وتفجــري طاقاتــه وحتليــل التكثيــف الداليل فيــه، فـ ((ال 
يفقــه الرجــل حتــى جيعــل للقــرآن وجوهــاً))٢. وال تبتعــد فكــرة وجــود الوجــوه عــن فكــرة وجــود البواطــن، وأنــه 
ال بــد لــكل ظاهــر مــن باطــن، وأن املقصــود يف احلقيقــة مــن مفهــوم الوجــوه هــو مجيــع املعــاين املحتملــة للنــص التــي 
تتحملهــا القــراءة ، وكلٌّ يفهمهــا بحســب إمكانيتــه يف التلقــي واالســتعداد اللغــوي والداليل،ويكــّون هــذا التــزاوج 
 بــني هــذه املتفاعــالت واحتــامالت قبــول احــد الوجــوه، مرحلــة مــن مراحــل الفهــم، وبعدهــا هنــاك مراحــل اخــر
ــذا  ــن؛ وه ــن الباط ــف ع ــل أو الكش ــات التأوي ــميها امكان ــن ان نس ــر، يمك ــات اخ ــا بإمكان ــول اليه ــن الوص يمك
يعنــي ان النــص فيــه طاقــة اضافيــة لتوليــد املعــاين يمكننــا ان نســتظهرها مــن املعنــى اللغــوي لكلمــة: ”بطــن أوباطــن” 
والتــي تعنــي الــيشء الــذي فيــه قــدر مــن اخلفــاء، فهنــاك حاجــة لكشــف هــذا اخلفــاء، فباطــن القــرآن الكريــم يعنــي: 
أّن القــرآن حيــوي معــاين ال تظهــر للمتلقــي بمجــّرد قراءتــه قــراءة أوليــة ســطحية، بــل قــد حتتــاج بعــض املعــاين إىل 
ــه  ، واملجتمعــة موضوعــاً، وهــو مــا ذهــب الي ــة بــني نصوصــه املتباعــدة نظــامً ــة ومقارن ــر ومقارب تعمــق وتأّمــل وتدب
ــة وجودمســتويات ظاهــرة يف  ــون نظري ــي للنصــوص، فنجــد اهنــم يتّبن ــى الباطن ــد املعن ــا يف تأكي ــالً إخــوان الصف مث
ــة،  ــة باطن ــاظ املقــروءة واملســموعة، وهلــا تأويــالت خفي النــص اإلهلــي اســموها: ((تنزيــالت ظاهــرة، وهــي األلف
وهــي املعــاين املعقولــة))3. وربــام هــذه الفكــرة تبلــورت حديثــاً لتحــّل اشــكالية املعــارصة وقــدرة النــص القــرآين عــىل 
أداء دوره خــارج تلــك البيئــة التارخييــة التــي نــزل هبا؛فتولــدت مســميات جديــدة كاملعنــى واملغــز، وهــي اطروحــة 
جتمــع بــني توفــر النــص عــىل داللــة حمــددة بوقــت التنزيــل الظاهــر، فهــي تنطبــق عــىل زمــن النــزول، ولكــن النــص 
مكتنــز بــدالالت مفتوحــة عــىل عصــور الحقــة؛ ألن(( الوقــوف عنــد داللــة املعنــى وحدهــا يعنــي جتميــد النــص يف 
مرحلــة حمــددة وحتويلــه اىل أثــر وشــاهد تارخيــي))4 وهــذا مــا ال ينســجم مــع مكانــة النــص القــرآين وحيويتــه وخلــوده 

وتدفــق املعــاين فيــه.
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ولكــن بعضهــم حــاول ان يفصــل بــني املعــاين الظاهــرة (التفســريية) وبــني املعــاين الباطنــة (التأويليــة)، وجيعــل كلَّ 
ــه اإلفهــام بحســب متفاهــم أهــل اللَّســان،  معنــى ال عالقــة لــه باملعنــى اآلخــر، إذ يــر (( أّن القــرآن كالم قصــد ب
ورمــوز وإشــارات إىل معــاين أخــر معلومــة ملــن أرســل إليــه، فمــن حيــث إّنــه كالم مقصــود بــه اإلفــادة جيــري عليــه 
ــاز  ــر األلغ ــر جم ــارات ج ــوز وإش ــه رم ــث إّن ــن حي ــل وم ــراد بالتنزي ــو امل ــرش وه ــامت الب ــائر كل ــري يف س ــا جي م
والعالمــات وهــو املــراد بالتأويل))5.وربــام ذهــب آخــرون اىل أبعــد مــن ذلــك إذ رفضــوا الظاهــر والتزمــوا باملعــاين 
ــدال  ــة ال ــاظ بعالق ــذه األلف ــط هب ــا ال ترتب ــد ودالالت أراده ــم مقاص ــه الكري ــاظ كتاب ــكأّن هلل يف ألف ــة، ف الباطني
ــة االســامعيلّية رصاحــة،  ــاع الفرق ــع عــن هــذه الفكــرة أتب ــا وراء النــص، وُيداف ــئ م ــل هــي معــان ختتب ــول؛ ب واملدل
ويــرون أنَّ النــص القــرآين ذو طابــع رمــزي، وال تتحــرك داللتــه اال عــىل وفــق الرمــز. وقــد ســار معهــم اإلخبارّيــون 

عــىل هــذا املنــوال، وكذلــك بعــض املتصوفــة.6
ــذه  ــون ه ــؤالء، إذ ال تك ــره ه ــذي ذك ــى ال ــن ال باملعن ــة لك ــاين القرآني ــن يف املع ــود الباط ــا بوج ــع إيامنن ــن م ونح
ــل الباطــن حلقــة  ــل تكــون األخــرية هــي الشــكل اخلارجــي للباطــن، ويمث ــة ب املعــاين بمعــزل عــن املعــاين الظاهري
مــن حلقــات الظاهــر؛ إذ (( ال جيــوز التهــاون بحفــظ التفســري الظاهــر أوالً، وال مطمــع يف الوصــول إىل الباطــن قبــل 
إحــكام الظاهــر. ومــن ادعــى فهــم أرسار القــرآن ومل حيكــم التفســري الظاهــر، فهــو كمــن ادعــى البلــوغ إىل صــدر 
ــد منهــا للفهــم))7، التــي ال يصــل  ــاب، فظاهــر التفســري جيــر جمــر تعلــم اللغــة التــي ال ب البيــت قبــل جتــاوز الب
ــة بوســاطة الظاهــر فتكــون  ــل بحاجــة اىل علــوم اخــر تستكشــف املعــاين الباطن اليهــا بالفهــم اللغــوي فحســب ب
القــراءة الظاهريــة تســتبطن املعنــى الباطنــي الــذي يستكشــفه التأويــل، فيكــون الباطــن مــن املعــاين التــي ال تتجــاوز 
املعطيــات اللغويــة، بــل منهــا يكتســب عمقــه الــداليل طوليــاً وليســعرضياً ((فــإّن الظاهــر بــال باطــن والصــورة بــال 
نيــا  معنــىً كاجلســد بــال روح والّدنيــا بــال آخــرة، كــام أّن الباطــن ال يمكــن حتصيلــه إالّ عــن طريــق الظاهــر، فــإّن الدُّ
مزرعــة اآلخــرة” ))٨.وهــذا مــا دفــع الباحــث اىل حماولــة إجيــاد عالقــات وقرائــن يمكــن معهــا توجيــه املعــاين التأويلية 

التــي تســمى باطنــة . وطبيعــة البحــث حتمــت عــىل الباحــث ان يبــني عالقــة الباطــن بالنــص القــرآين.

الباطن وبنية النص القرآين
هنــاك يشء مهــم ال يمكننــا ان نغفلــه وهــو بنيــة النــص القــرآين، وطبيعتــه الرتكيبيــة؛ إذ تظــّل مســألةً مهمــة، وذلــك 
مــن جهــة وعــي حقيقتها،فهــل هــي بنيــة عرفيــة جــر فيهــا املتكّلم عــىل وفــق القوانــني العقالئيــة يف التفاهــم والتفهيم 
واملحــاورة؟، أو لغــة خاّصــة ال تتصــل بــأّي مــن هــذه اللغــات املطروحــة يف الدراســات األدبيــة واللســانية ؟ مــن هنــا 
تأخــذ نظريــة البطــون دوراً واضحــاً يف حماولــة حتديــد هويــة النــّص القــرآين، وبيــان بنيتــه الرتكيبيــة. وهــذا ال ينفــك 
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عــن طبيعــة اللغــة القرآنيــة وإعجازهــا، فلــو (( كانــت ُبنيــة اللغــة القرآنيــة دائريــة حمكمــة، ملــا أمكنهــا أن تتحمــل كّل 
هــذه االجتاهــات املمتنعــة، التــي تربــك العقــل البــرشي، إذا أراد اإلحاطــة هبــا، وملَــا أمكنهــا أن تكــون مرتعــاً خصبــاً 
لعمليــة التأويــل التــي تتحــرك يف مســاحات هائلــة يصعــب تصنيفهــا ))9، وال يمكــن التســليم هبــذا عــىل إطالقــه، إال 
مــن جهــة القبــول بالتطــور الــداليل لأللفــاظ، الــذي حافظــت فيــه اللغــة القرآنيــة عــىل عــني اللفــظ، ولكــن داللتــه 
ــم أوجــدت ألفاظــاً  ــة، ومــن ث ظلــت متحركــة، بعكــس اللغــات األخــر، فأهنــا تغــريت وتطــورت بتطــور الدالل
جديــدة للمعــاين اجلديــدة، فتكــون عمليــة التأويــل هلــذه اللغــات عمليــة تغيــري وهــدم لــكل مــا تغــرّي مــن األلفــاظ 
، فيعمــل التاريــخ فيهــا ويصنفهــا تبعــاً ملراحلــه وحقبــه الزمنيــة . أمــا لغــة القــرآن فإهنــا ثابتــة، وثبوهتــا يعطــي بعــداً 
دالليــاً ، ينســجم مــع ثبوهتــا الشــكيل والرتكيبــي، ومــن ثــم تكــون حركــة التأويــل فيهــا عامــل بنــاء، ال معــول هــدم، 
ــح  ــك يصل ــر القرآن1٠؛لذل ــن تثوي ــورة م ــعر روح الث ــه، وتستش ــة ل ــت خاضع ــخ ، وإن كان ــع التاري ــي تصن ــي الت فه
عليهــا قــول مــن قــال:((إن التأويــل حركــة تارخييــة وتارخيانيــة، بمعنــى أنــه خاضــع إلكراهــات التاريــخ ومســتجيب 
هلــا، وأنــه صانــع للتاريــخ ولثوراتــه... ))11. وتوليــد املعــاين هــذا ال يعنــي القبــول بــكل مــا يطرحــه الفكــر البــرشي 
مــن معــانٍ تنســجم مــع تكوينــه العقــيل والفلســفي والعرفــاين. فالبحــث هنــا ال يريــد ان ينطلــق مــن نظريــة املشــاكلة 
الفلســفية يف فهــم النــص وال مــن نظريــة املعاينــة العرفانيــة التــي يتبناهــا بعــض الفالســفة وأهــل العرفان1٢ـــوال ان 
خيــوض يف اخلالفــات التــي عصفــت يف فهــم هــذه احلقيقــة واملبالغــة يف رفضهــا او القبــول هبــا والتــي وصلــت اىل حــد 
التكفــري واالهتــام بالزندقــة واخلــروج عــن الديــن . بــل إن البحــث ينطلــق مــن فكــرة االيــامن بوجــود معــانٍ باطنــة يف 
عمــق البنيــة النصيــة للقــرآن، حيــاول انيجــد بينهــا وبــني الظاهــر عالقــة معرفيــة طوليــة، وهــو مــا ال يمنعــه العقــل؛ وال 
يرفضــه العــرف اللســاين؛ بــل هــو عمليــة رضوريــة تقتضيهــا التحديــات الرتكيبيــة والدالليــة التــي لفــت اليهــا القــرآن 
ــوْ  لَ أُْتــونَ بِِمثِْلــِه وَ آَِن الَ يَ ُقــرْ ا الْ ــذَ أُْتــوا بِِمثْــِل هَ ــىلَ أَنْ يَ ــنُّ عَ اجلِْ ــُس وَ نْ ِ ــِت اإلْ عَ تَمَ ِئــِن اجْ يف حتديــه لإلنــس واجلــن: ُقــلْ لَ

ا( االرساء ٨٨ ). ــضٍ ظَِهــريً ُضُهــمْ لِبَعْ انَ بَعْ كَ
    وقــد عمــل بعــض املفرسيــن عــىل بيــان هــذه العالقــات بــني تركيبــة النــص القــرآين ومــا حيتويــه مــن عمــق داليل، 
فنــر مثــال ان صاحــب امليــزان يذكــر مثــاالً لبيــان أّن املعــاين الباطنيــة كامنــةٌ خلــف تلــك الظواهــر القرآنّيــة فيقــول 
(النســاء: 36): ((ظاهــر هــذه اآليــة الكريمــة أّهنــا تنهــى عــن عبــادة  يْئاً ــِه شَ ُكــوا بِ ِ الَ ُترشْ يف تفســري قولــه تعــاىل: وَ
األصنــام.. لكــّن بعــد التأّمــل والتحليــل يظهــر أّن العّلــة يف املنــع مــن عبــادة األصنــام أّهنــا خضــوع لغــري اهلل تعــاىل. 
وهــذا ال خيتــّص بعبــادة األصنــام بــل عــربَّ عــز شــأنه عــن إطاعــة الشــيطان أيضــاً بالعبــادة... وبتحليــل أدّق نــر أّنــه 
ال بــّد مــن عــدم التوّجــه إىل غــري اهلل جــل وعــال، ألّن التوجــه إىل غــريه معنــاه االعــرتاف باســتقالله واخلضــوع لــه، 
وهــذا هــو العبــادة والطاعــة بعينهاومــن جهــة أخــر يتبــني أنــه ال فــرق يف الطاعــة املمقوتــة بــني أن تكــون للغــري أو 
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لإلنســان نفســه ، فــان إطاعــة شــهوات النفــس أيضــا عبــادة مــن دون اهلل تعــاىل))13. فهنــا حــاول الســيد الطباطبائــي 
ان جيــد عالقــة بــني عبــادة االصنــام التــي متثــل الــرشك الظاهــري، وعبــادة اشــياء اخــر التــي متثــل الــرشك الباطنــي، 
ــن ،  ــّي او باط ــو رشك خف ــاىل رشك، وه ــريه تع ــوع لغ ــة ان كل خض ــكان بالنتيج ــري اهلل تعاىل،ف ــوع لغ ــي اخلض وه
ــى أوســع وهكــذاـ  ــمَّ ظهــور معن ــة ث ــّي مــن اآلي ــى بدائ ــه ظهــور معن ــي ب ــدّرج ـ ونعن ويضيــف أيضــاً: ((إّن هــذا الت
جــارٍ يف كل مــن اآليــات الكريمــة بــال اســتثناء. وبالتأّمــل يف هــذا املوضــوع يظهــر معنــى مــا روي عــن النبــي (عليــه 
 الســالم) يف كتــب احلديــث والتفســري مــن قولــه: إّن للقــرآن ظهــراً وبطنــاً ولبطنــه بطنــاً إىل ســبعة أبطــن))14، فنالحــظ 
ان هــذا املفــرس حــاول ان يعطينــا نظريــة القبــول باملعــاين الباطنــة وربطهــا باملعــاين الظاهــرة، وهــذا املنهــج ال يمكــن 
ان يكــون خارجــاً عــن إطــار اللغــة ومعرفتهــا، امااملعــاين التــي ال يمكــن الوصــول اىل مثــل هــذه العالقــة بــني ظاهرهــا 

وباطنهــا؛ فيحيلهــا البحــث عــىل امريــن: 
ــذه  ــن ادراك ه ــن م ــدم التمك ــة، وع ــور يف املعرف ــة لقص ــذه العالق ــل ه ــول اىل مث ــن الوص ــز ع ــو العج االول: ه
العالقــات. فكلــام ابتعــد املعنــى الباطــن عــن املعنــى االول- عــىل فرضيــة وجــود ســبع بطــون للقــرآن- ربــام تضّعــف 
معرفــة العالقــة بــني الظاهــر والباطــن ، فقــد تكــون بعــض املعــاين الباطنــة مقبولــة لــد املــؤول واملتلقــي؛ لقرهبــا مــن 
ل) القريــب. وقــد تكــون  املعنــى الظاهر،أوإلمكانيــة اجيــاد عالقــة او قرينــة تســّوغ القبــول هبــذا املعنــى الباطنــي( املــؤوَ
املســألة أكثــر تعقيــدا اذا مــا ذهبنــا اىل أن البطــن الواحــد فيــه عــرشة بطــون – عــىل وفــق فرضيــة الســبعني بطنــا- فنحــن 
إذن أمــام شــبكة مــن العالقــات املتباعــدة التــي ال يمكــن الوصــول اليهــا عــىل وفــق معرفتنــا اللغويــة، او التــي متكننــا 
مــن اجيــاد قرينــة ُيمكنُنــا معهــا االقــرتاب مــن املعــاين الباطنــة ، ولكــن عــدم امكانيــة الوصــول اليهــا ال ينفــي وجودها، 
بدليــل ... إن االمــور املاديــة التــي أخضعهــا العلــم التجريبــي اىل فرضيــات واحتــامالت قبــل مئــات الســنني، كانــت 
ــل  ــال قب ــادق مث ــام الص ــن اإلم ــة ع ــا رواي ــو قرأن ــر، فل ــام بالكف ــام اىل االهت ــض، ورب ــتهجان والرف ــل باالس ُتقاب
مخســني ســنة بانــه قــال: (( إن املؤمــن يف زمــان القائــم وهــو باملــرشق، لــري أخــاه الــذي يف املغــرب. وكــذا الــذي يف 
املغــرب يــر أخــاه الــذي يف املــرشق))15. مــا يكــون رّد املشــككني يف علــوم أهــل البيــت غــري االســتخفاف واالهتــام 
بالكــذب؟، ولكــن هــذا األمــر اصبــح اليــوم حقيقــة بفضــل علــم االتصــاالت احلديــث. والــذي يشــكك فيــه هــو 
الــذي ُيتهــم بالتخلــف وعــدم النضــج. وعليــه يمكــن ان يقــاس عــدم امكانيــة معرفــة الباطــن بداللــة الظاهــر، إذ ال 
يعنــي عــدم وجــود الباطــن الــذي ربــام يمكــن الوصــول اليــه بآليــات فهــم جديــدة يكتشــفها علــم الداللــة احلديــث 

.الــذي ال ينفــك عــن العلــوم االخــر
والثــاين: قــد تكــون هــذه املعــاين الباطنــة مصطنعــة وخمتلقــة يف الروايــات التفســريية التــي ُنســبت اىل أهــل 

البيت(عليهــم الســالم)، فقبوهلــا أو رفضهــا خيضــع لعلــم روايــة احلديــث وتوثيــق رجــال الســند.
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g الباطن وعلم أهل البيت
هنــاك مــن يعتقــد بــأّن التأويــل والباطــن ال ُيمكــن الوصــول إليــه إال مــن طريــق أهــل البيــت (عليهــم  الســالم). 
ــل (  ــة التأوي ــن خّصهــم اهلل تعــاىل بمعرف ــم ) الذي ــامداً عــىل اهنــم (أهــل الذكــر)، أو( الراســخون يف العل ــك اعت وذل
ــرن اهلل تعــاىل اســمهم عطفــاً عــىل اســمه بتلــك املعرفــة .وعليــه فــإّن معرفــة معــاين القــرآن تنقســم عــىل  الباطــن) وقَ

قســمني:
أوالً: قســم ُيمكــن الوصــول إليهبوســاطة أســاليب اللغــة العربّيــة وعلومهــا وهــو أمــر ميــّرس للجميــع، وهــو مــا 

ت عنــه الروايــات بالظاهــر، ومعرفتــه اليــوم وغــداً تســمى بالتفســري. عــربَّ
ت عنــه الروايات  ثانياً:وقســم آخــر ال بــّد للوصــول إليــه مــن طريــق الرجــوع إىل الّراســخني يف العلــم، وهــو ما عــربَّ

بالباطــن القــرآّين. وختتــصُّ معرفتــه بــام ُيطلق عليــه عملّيــة التأويل.
ــه كثــري مــن الباحثــني يف معــارف النــص القــرآين إال مــن متســك بالظاهــر، وهــؤالء هلــم  وهــذا التقســيم يســّلُم ب
ــد مــن اإلشــارة إىل ان  ــد البحــث ان خيــوض يف متاهاهتــا، ولكــن الب ــاً، وال يري ــي ُاشــبعت نقاشــاً وبحث آراؤهــم الت
ــة، فقــد  ــة، هــم الشــيعة االمامي ــت أو غريهــم مــن أهــل املعرف املتهــم األول يف حــرص معــارف الباطــن يف أهــل البي
ــن مل  ــو مم ــم وه ــر احده ــّص، فيذك ــم الن ــة يف فه ــلوب اللغ ــن أس ــدون ع ــم بعي ــم باهن ــني للعل ــض املّدع ــم بع اهتمه
يطلــع- حســب قناعــايت- عــىل الــرتاث التفســريي ألهــل البيــت إذ يقــول: ((ألّن الباطــن الــذي أشــار إليــه احلديــث 
وقــال بــه مجهــور املفّرسيــن هــو عبــارة عــن التأويــل الــذي حيتملــه اللفــظ القــرآّين وُيمكــن أن يكــون مــن مدلوالتــه، 
أّمــا الباطــن الــذي يقــول بــه الشــيعة فــيشء يّتفــق مــع أذواقهــم ومشــارهبم وليــس مــن اللفــظ القــرآين الكريــم مــا يــدلُّ 
عليــه ولــو باإلشــارة))16.هكذا يطلــق الذهبــي االســامء واالهتامــات بــال حتقــق وال تــرّو، ولــو كان طالبــاً للحقيقــة 

ألتعــب نفســه يف قــراءة تفاســري الشــيعة دون األخــذ عــن خصومهــم .
ــر رفقاًعندمــا نســب القــول اىل بعــض الشــيعة، فيقــول: ((يّدعــي بعــض فــرق  ــو زهــرة فــكان أكث ــا حممــد أب وأمَّ
ــى يصــل العــدد إىل ســبعة بواطــن، وأّن معرفــة القــرآن  الشــيعة أنَّ للقــرآن ظهــراً وباطنــاً. وأّن الباطــن لــه باطــن حتَّ
معرفــة صحيحــة كاملــة ال تكــون إال بمعرفــة هــذه البواطــن، وليــس علمهــا عنــد كلِّ إنســان بــل أويل العلــم بالبواطــن 
كلهــا اإلمــام املعصــوم. واألصــل أّن علــم هــذه البواطــن كلهــا عنــد النبي(عليــه  الســالم) وقــد أودعهــا مــن بعــده عــيل 
بــن أيب طالــب وعــيّل أودعهــا عنــد موتــه اإلمــام مــن بعــده، وهكــذا توالــت النفــوس يف أخــذ هــذه الوديعــة إمامــاً عــن 

إمــام حّتــى وصلتــإىل اإلمــام املســتور املغيَّــب))17.
ويف احلقيقــة ان دعــو –كــام يســميها ابــو زهــرة- ان للقــران ظهــراً وبطنــاً مل تكــن مــن خمتصــات الشــيعة فهنــاك 
كثــريون ممــن قالــوا بذلــك؛ ومنهــم املتصوفــة وبعــض االشــاعرة وكثــري مــن الفالســفة، وهــذا مــا أكــده ابــن عــريب 
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ــن، إذ رأ أن ((املفــرس املقتــرص يف علــم التفســري  و الغــزايل، عندمــا حــاول هــذا االخــري ان يبــني درجــات املفرسي
عــىل حكايــة املنقــول ســامع ومــؤد، كــام أن حافــظ القــرآن واألخبــار حامــل ومــؤد، وكذلــك علــم احلديــث يتشــعب 
ــه،  إىل هــذه األقســام ســو القــراءة وتصحيــح املخــارج، فدرجــة احلافــظ الناقــل كدرجــة معلــم القــرآن احلافــظ ل
ودرجــة مــن يعــرف ظاهــر معانيــه كدرجــة املفــرس، ودرجــة مــن يعتنــي بعلــم أســامي الرجــال كدرجــة أهــل النحــو 
ــة  ــم ومعرف ــل، فمعرفته ــة للنق ــالح اآلل ــة رشط لص ــم يف العدال ــل وأحواهل ــة النق ــة آل ــند والرواي ــة؛ ألن الس واللغ
أحواهلــم ترجــع إىل معرفــة اآللــة ورشط اآللــة فهــذه علــوم الصــدف))1٨؛ فلــذا يكــون هــذا املفــرس مــن العــوام الذيــن 
ليــس هلــم حــق التأويــل ومعرفــة الباطــن؛ ألن معرفــة ذلــك مــن حــق أهــل املعرفــة، ذوي املكابــدة واملجاهــدة مــن 
املتصوفــة، مــن هنــا أســس الغــزايل لفكــرة اللــب، الــذي يمثــل الداللــة الباطنيــة العميقــة يف مســتو النــص القــرآين، 
فيكــون اللــب مرتبــة أو جمموعــة مــن املراتــب التــي ال يمكــن للعلــوم الظاهــرة أن تصــل إليهــا. وال يفهمــه إال (ذوو 
ــن  ــق اآلخــرة ؛ ألن هــؤالء مَ ــة، وســالكي طري ــق إال عــىل املتصوف ــزايل- ال ينطب ــذي هــو- يف رأي الغ ــاب) ال األلب
((انفتحــت لــه أبــواب مــن اهلدايــة، تكشــف عــن حقائــق هــذه العقيــدة بنــور إهلــي يقــذف يف قلبــه؛ بســبب املجاهــدة 
(العنكبوت:69)، وهــو  ــننِيَ ِس ــعَ املُْحْ إِنَّ اهللََّ ملََ نَا وَ ــُبلَ ــمْ ُس نَُّه ِديَ نَهْ ــا لَ ــُدوا فِينَ اهَ ــنَ جَ ِذي الَّ ــاً لوعــده؛ إذ قال:وَ ، حتقيق
اجلوهــر النفيــس الــذي هــو غايــة إيــامن الصديقــني واملقربــني، وإليــه اإلشــارة بالــّرس الــذي وقــر يف صــدر أيب بكــر 
ــب  ــات بحس ــه درج ــك األرسار ل ــل تل ــرس ب ــك ال ــاف ذل ــق، وانكش ــه اخلل ــل ب ــث فض ــه حي ــق ريض اهلل عن الصدي
درجــات املجاهــدة ودرجــات الباطــن يف النظافــة والطهــارة عــام ســو اهلل تعــاىل ويف االســتضاءة بنــور اليقــني))19.

تَِقيــاِن( الرمحــن:19)إذ ُيتهــم  نِيَلْ يْ رَ بَحْ الْ جَ رَ وخــري مثــال عــىل مــا نقــول هــو مــاورد يف تفســري قولــه تعاىل:مَ
تَِقيــاِن)  لْ ــِن يَ يْ رَ بَحْ جَ الْ ــرَ االماميــة بالتأويــل والتعســف، فهــذا حممــد عــزة دروزة يقــول: ((والشــيعة يفــرسون مجلة(مَ
جــاُن) باحلســن واحلســني ( ريض اهللَّ عنهــام ). ويف  ــُؤ واملَْرْ ُل ــامَ اللُّؤْ ــُرُج ِمنُْه ْ ــة( خيَ بعــيل وفاطمــة ريض اهللَّ عنهام،ومجل
هــذا كذلــك مــا هــو واضــح مــن الشــطط والتعســف))٢٠. والــيشء العجيــب ان هــذا الرجــل نقــل هــذا الــرأي عــن 
كتــاب الــرصاع بــني اإلســالم والوثنيــة ج 1 ص 4 ، ومل يطلــع عــىل كتــب الشــيعة وال املذاهــب االخــر؛ يف حــني 
نجــد ان هــذا التفســري ُنقــل عــن كتــب املذاهــب األخــر ، فهــذا احلســكاين يف شــواهد التنزيــل يقــول: ((أخربنــا أبــو 
بكــر عــيل بــن عمــر بــن أمحــد الزاهــد بقــراءيت عليــه ( قــال ) حدثنــا أيب، قــال: حدثنــا أبــو أمحــد إســحاق بــن حممــد 
املنصورياملعــروف بابــن التــامر حدثنــا احلســني بــن حممــد بــن مصعــب حدثنــا جعفــر بنأديــم النيــيل عــن عاصــم بــن 
ــان ) قال:عــيل  ــن يلتقي ــول اهلل تعــاىل: ( مــرج البحري ــاس يف ق ــن عب ــري :عــن اب ــن جب ــه، عــن ســعيد ب عــيل. عــن أبي
وفاطمــة ( بينهــام بــرزخ ال يبغيــان ) قــال: حــب دائــم ال ينقطــع وال ينفــد( خيــرج منهــام اللؤلــؤ واملرجــان) قاالحلســن 
واحلســني))٢1. وكــذا الســيوطي يــروي ذلــك يف قوله:((أخــرج ابــن مردويــه عــن ابــن عبــاس يف قولــه مــرج البحريــن 
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يلتقيانقــال عــىل وفاطمــة بينهــام بــرزخ ال يبغيــان قــال النبــي صــىل اهلل عليــه وســلم خيــرج منهــام اللؤلــؤ واملرجــان قــال 
احلسنواحلســني  وأخــرج ابــن مردويــه عــن أنــس بــن مالــك يف قولــه مــرج البحريــن يلتقيــان قــال عــىل وفاطمــة خيــرج 

منهاماللؤلــؤ واملرجــان قــال احلســن واحلســني ))٢٢.
هكــذا نجــد ان االهتامــات تــكال اىل مذهــب بعينــه الرتــكاز يف ذهنيــة الباحــث دون ان يتعــب نفســه ليبحــث عــن 
اصــول هــذا التفســري.وعندها نســتطيع ان نصــل اىل حقيقــة مفادهــا ان املعــاين تلــك التــي يفهمهــا اهــل اللغــة واهــل 
احلديــث؛ ُتعــدُّ مســتو مــن مســتويات الداللــة الظاهــرة، امــا مــا يفهمــه الصــويف والعــارف والفيلســوف؛ فمعــان 
اخــر هلــا عالقــة باملعــاين الظاهــرة ولكــن هــم نظــروا اليهــا نظــرة جديــدة وعميقــة التمســوها يف املعــاين الباطنــة، 
وال حيــق لغريهــم ان يتهمهــم بالكفــر واخلــروج عــن الديــن؛ بــل هــي معــانٍ طلــب القــرآن معرفتهــا، ودعــا املســلمني 
ــرآين،  ــص الق ــي الن ــه يف تلق ــة وقابليات ــه العلمي ــب امكانيات ــا بحس ــل اليه ــا، وكلٌ يص ــول اليه ــر للوص للتفكروالتدب
ــول  ــن الوص ــاين ال يمك ــرآين مع ــص الق ــدوا ان يف الن ــة وج ــم االمامي ــن خلفه ــالم) وم ــم الس ــت( عليه ــل البي واه
اليهــا بمعرفــة اللغــة والبالغــة وفنوهنــا الظاهــرة فقــط ، بــل البــد مــن الذهــاب بعيــدا يف عمــق مــن اعــامق الباطــن، 
وهــذا مدعــاة للتفكــري والتدبــر يف كشــف هــذه الــدالالت بوســاطة قرائــن حمتملــة يمكننــا معهــا تقريــب هــذه املعــاين 

اجلديــدة. 
القرائن الدالليةاملحتملة

 ســيحاول البحثــان جيــد مســتويات مــن املعــاين الباطنيــة ويسلســلها عــىل وفــق قرهبــا أو بعدهــا مــن املعــاين 
الظاهرة،وذلــك عــىل وفــق التوجهــات التــي فرضهــا علــم التفســري، وحاولــت ان تعطــي مقاربــات يف فهــم الباطــن 
وتوجيــه القبــول بــه، وهــي توجهــات ال يرفضهــا العــرف اللغويومتطابقــة و مقتضيــات الــدرس اللســاين ، وعالقــة 

ــة للنــص القــرآين . ومــن هــذه القرائــن التــي حيتمــل ان تقــارب بــني املعــاين : ذلــك بالصياغــة اللغوي
1-قرينة تعدد املصاديق:

ــوح  ــون وض ــد، فيك ــظ الواح ــا اللف ــق عليه ــي ينطب ــّددة الت ــة املتع ــاين اخلارجي ــون هياملع ــون البط ــن أن تك يمك
انتســاب بعــض املصاديــق إىل اللفــظ أشــّد مــن ســائرها؛ لكثــرة االســتعامل يف مصــداق معــني، فيصــّح ألجــل ذلــك 
إطــالق الظاهــر والباطــن عليــه، تبعــاً لدرجــة الظهــور واخلفــاء يف االلتحــاق باملعنــى املســتعمل املوجــود يف اللفــظ، 
ــة؛ ألّن  ــاب األُذن الواعي ــم أصح ــص،٢3 وه ــني بالن ــن املخاطب ــواص م ــا إالَّ اخل ــون كّله ــم البط ــد ال يفه ــا ق ــن هن م
ــظ  ــه اللف ــوع ل ــى املوض تَه)، وإالَّ فاملعن ــالَ ُلِرسَ عَ يُْثيَجْ لَُمحَ ــق اخلفيةفـــ (اللُهأَعْ ــىل املصادي ــاه ع ــتطيع االنتب ــم تس عقوهل
واحــد؛ لــذا نجــد أن بعــض الروايــات التفســريية الــواردة عــن أهــل البيــت( عليهــم الســالم)هي مــن بــاب التعــدد 
ــي اىل ذلــك فيقــول: ((هــذه ســليقة أئمــة أهــل البيــت (عليهــم  الســالم)،  ــق ، ويشــري العالمــة الطباطبائ يف املصادي



الدكتور صباح عيدان حمود العبادي

٤٤

ــوارد، وإن كان خارجــاً  ــه مــن امل ــق علي ــل أن ينطب ــا يقب ــة مــن القــرآن عــىل م ــم (عليهــم  الســالم) يطبِّقــون اآلي فإّهن
عــن مــورد النــزول، واالعتبــار يســاعده، فــإنَّ القــرآن نــزل هــدً للعاملــني هيدهيــم إىل واجــب االعتقــاد، وواجــب 
اخللــق وواجــب العمــل، ومــا بّينــه مــن املعــارف النظرّيــة حقائــق ال ختتــصُّ بحــالٍ دون حــالٍ وال زمــان دون زمــان، 
ــد بفــرد دون فــرد وال عــرصٍ دون عــرص لعمــوم  عــه مــن حكــمٍ عمــيّل ال يتقيَّ ومــا ذكــره مــن فضيلــة أو رذيلــةٍ أو رشَّ

ــع))٢4. الترشي
ويصــّح عــىل وفــق هذهالقرينــة اعتبــار املصــداق باطنــاً؛ ألّن تطبيــق اآليــة عــىل هــذا املــورد أو ذاك يظــّل -أحيانــاً- 
غــري واضــح متامــاً، كــام هــي املهــاّمت التــي يقــوم هبــا املفــرسون والفقهــاء أحيانــاً، فيصــّح إطــالق الظاهــر والباطــن 
بمالحظــة انطبــاق اآليــات عــىل املــوارد واحلــاالت املتجــّددة احلادثــة، واملصاديــق املتنّوعــة الطارئــة، وهــذا هــو أحــد 

معــاين (التأويــل) املطروحــة يف االســتعامل القــرآين هلــذه املفــردة.
ا وقريبــة، وهــي ال خترجنــا عــن مرجعيتنــا اللغويــة يف الفهــم العــريف للمفــردات داخــل  فهــذه القرينــة حمتملــة جــدًّ
ــة؛ تنطلــق منهــا مرحلــة اكتشــاف البطــون، التــي  ــة وقــد تكــون مركزي الرتكيــب ؛ ففهــم ظاهــر النــص مرحلــة أولي

يمكــن انطبــاق املصاديــق املقرتنــة هبــا عــىل املعنــى اخلارجــي للنــص. 
خٌ  زَ ــرْ يْنَُهــام بَ تَِقيــاِن . بَ لْ ــِن يَ يْ رَ بَحْ جَ الْ ــرَ واملثــال الــذي يمكننــا االســتعانة بــه يف هــذا اخلصــوص هــو قولــه تعــاىل: ((مَ
ــال  ــر .ق ــي ظاه ــى حقيق ــتعمل يف معن ــر تس ــة البح ــد ان كلم ــىل أح ــى ع ــال خيف ــن  19-٢٠)، ف ــاِن ))(الرمح بِْغي ال يَ
ــُر : املــاُء  اخلليــل: ((ســمي البحــر بحــرا الســتبحاره وهــو انبســاطه وســعته . واســتبحر فــالن يف العلــم))٢5. والبَحْ
ــّل  ــح حتــى قَ ِّ ، ســمي بذلــك لُعمِقــه واتســاعه ، قــد غلــب عــىل املِلْ بــاً ، وهــو خــالف الــربَ ذْ الكثــرُي ، ِملْحــاً كان أَو عَ
٢6 . واملعنــى الــذي يظهــره ظاهــر اآليــة : ((هــو انبســاط وجريــان وتوّســع  ُحــرٌ وُبُحــورٌ وبِحــارٌ ِب ، ومجعــه أَبْ ــذْ يف العَ
يف البحــر إىل أن حيصــل بــني البحريــن بــرزخ وحميــط بــارز ظاهــر فاصــل، لئــالَّ خيتلــط أحدمهــا باآلخــر، فــاّن لــكّل 
بحــر بمقتــىض حميطــه وخصوصّياتــه آثــاراً وحيوانــات مائّيــة خمصوصــة بــه، مضافــا إىل لــزوم بــرزخ بينهــام للحركــة 
والرحــالت .هــذا إذا أريــد مــن البحــر معنــاه الظاهــرّ))٢7 ، ولكــن هــذا املعنــى ال يمنــع مــن اســتعامل هــذه املفــردة 

يف معــان أخــر جمــازاً، مــع وجــود القرينــة الصارفــة عــن اســتعامل املعنــى املعجمــي. 
ويف هــذه اآليــة خصوصــاً أبحــر املفــرسون يف طــرح معــان جديــدة ملفــردة البحــر وداللــة الرتكيــب الــذي اشــتمل 
عليهــا ،فيقــول التســرتي: ((أحــد البحريــن القلــب ، فيــه أنــواع اجلواهر:جوهــر اإليــامن وجوهــر املعرفــة وجوهــر 
التوحيــد وجوهــر الــرىض وجوهــر املحبــة وجوهــر الشــوق وجوهــر احلــزن وجوهــر الفقــر وغريهــا والبحــر اآلخــر 
بِْغياِن(الرمحــن  خٌ ال يَ زَ ــرْ يْنَُهــام بَ النفــس ))٢٨.  وهــذا املعنــى جعلــه يســجل داللــة جديــدة للــربزخ يف قولــه تعــاىل: بَ

:٢٠) يقــول: وهــو العصمــة والتوفيــق.٢9
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ومــن املصاديــق املحتملــة ملفــردة البحــر، التــي ُذكــرت اعتــامداً عــىل ســياق اآليــات األخــر، قيــل: ان املــراد ((مــن 
ــال  ــن إرس ــراد م ــون امل ــاّن ، فيك ــان واجل ــاة اإلنس ــه حي ــا ب ــران ممّ ــني: البح ــاّن املخلوق ــان واجل ــة اإلنس ــر بقرين البح
 ّوبلحــاظ الســري الكــامّىل، فيتحّصــل التوّســع واالنبســاط املعنــو ّالبحــر وإطالقــه جهــة اإلرســال بالنظــر املعنــو
يف البحريــن عــىل حســب اقتضائهــام واســتعدادمها، إىل أن يتوّقفــا يف منتهــى ســريمها، ودوهنــام الــربزخ، وهــو الظاهــر 
البــارز فيــام بــني البحريــن، وليــس هنــا اســتعداد اإلرســال والســري. فالــربزخ يف هذيــن البحريــن: هــو عــامل اجلــّن مــن 
العــامل الســفىل وال اســتعداد فيهــا يف الســري والتوّســع ))3٠. يف حــني يــر آخــرون أن(( البحريــن مهــا أوامــر اخلــري 
وأوامــر الــرش بينهــام بــرزخ ال يبغيــان وهــو العصمــة والتوفيــق . ســمعت منصــور بــن عبــد اهلل يقــول: ســمعت أبــا 
القاســم البــزاز يقــول : يف قولــه : ( مــرج البحريــن يلتقيــان ) قــال : بــني العبــد وبــني الــرب بحــران عميقــان أحدمهــا 
بحــر النجــاة وهــو القــرآن مــن تعلــق بــه نجــا ألن اهلل تعــاىل يقــول: ( واعتصمــوا بحبــل اهلل مجيعــا ) وبحــر اهلــالك 

وهــو الدنيــا مــن ركــن إليهــا هلــك )).31
ــق  ــان ) التوفي ــؤ واملرج ــام اللؤل ــرج منه ــاىل. ( خي ــف اهلل تع ــرزخ ) لط ــام ب ــو ( بينه ــل واهل ــرا العق ــل : ((بح وقي
ــام  ــبهة، بينه ــة والش ــر احلج ــل: بح ــل، وقي ــو األج ــرزخ وه ــام ب ــاة، بينه ــر الوف ــاة وبح ــر احلي ــل: بح ــة، وقي والعصم
ــق  ــاين مصادي ــذه املع ــواب))3٢. وه ــق والص ــؤ واملرجان)احل ــام اللؤل ــرج منه ــتدالل ( خي ــر واالس ــو النظ ــرزخ وه ب
ينطبــق عليهــا اللفــظ؛ تظهــر نوعــاً مــن املقبوليــة لــد العــرف اللســاين لوجــود القرينــة اجلامعــة بينهــا وهــي قرينــة 
االســتعامل اللغــوي املجــازي ، وهــي مصاديــق جديــدة يمكــن ان تتحملهــا املفــردة يف ســياقات الرتكيــب. وكلهــا ممــا 

ــه اســم البطــن الــذي يقابــل الظاهــر مــن املعنــى اللغــوي الــذي ذكــر يف املعجــم. يصلــح علي
ــذه  ــري ه ــت ( ع) يف تفس ــل البي ــن أه ــواردة ع ــريية ال ــات التفس ــا الرواي ــر لن ــا تظه ــتعامل عندم ــد االس ــد يبتع  وق
ــام  ــن يلتقيانبينه ــرج البحري ــاىل( م ــارك وتع ــول اهلل تب ــول يف ق ــد اهللgيق ــا عب ــمعت أب ــراوي: ((س ــال ال ــد ق اآليةفق
بــرزخ ال يبغيــان ) قــال عــيل وفاطمــة بحــران عميقانــال يبغــي أحدمهــا عــىل صاحبــه ( خيــرج منهــام اللؤلــؤ واملرجــان) 
 )bوقــال عــيل بــن إبراهيــم يف قولــه : ( مــرج البحريــن يلتقيــان )أمــري املؤمنــني وفاطمــة ،bقــال احلســن واحلســني
ــددة  ــانيد متع ــت يف أس ــاين نقل ــذه املع ــالم))33. وه ــام الس ــني عليه ــن واحلس ــان ) احلس ــؤ واملرج ــام اللؤل ــرج منه خي
ومل تذكرهــا كتــب األماميــة فقــط؛ وانــام ذكرهــا احلســكاين يف شــواهد التنزيــل، والســيوطي يف الــدر املنثــور.34 وقــد 
وجهــت هــذه الروايــات بتفاســري خمتلفــة، ويبــدو ان بعــض املفرسيــن مل يتابعوهــا يف مجيــع املصــادر، فهــذا حممــد جــواد 
مغنيــة حيــاول ان يتــربأ مــن هــذه الروايــة فيقــول: ((ونســب إىل الشــيعة اإلماميــة اهنــم يعتقــدون بــأن املــراد بالبحريــن 
عــيل وفاطمــة، وبالــربزخ حممــدo، وباللؤلــؤ واملرجــان احلســن واحلســني، وأنــا بوصفــي الشــيعي اإلمامــي أنفــي 
هــذه العقيــدة عــن الشــيعة اإلماميــة عــىل وجــه اجلــزم واإلطــالق، واهنــم حيرمــون تفســري كتــاب اهللَّ تفســريا باطنيــاً، 
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وإذا وجــد منهــم مــن يقــول: املــراد بالبحريــن عــيل وفاطمــة الــخ فإنــه ال يعــرب إال عــن رأيــه اخلــاص))35 ، يف حــني 
ــح  ــذا إن ص ــذي أراه أن ه ــه: (( وال ــاً بقول ــداً صوفي ــا بع ــاول ان يعطيه ــري وح ــب التفس ــن غري ــويس م ــا االل عده
ليــس مــن التفســري يف يشء بــل هــو تأويــل كتأويــل املتصوفــة لكثــري مــن اآليــات، وكلٌّ مــن عــيّل ، وفاطمــة ريض اهلل 
تعــاىل عنهــام عنــدي أعظــم مــن البحــر املحيــط علــامً وفضــالً، وكــذا كل مــن احلســنني ريض اهلل تعــاىل عنهــام أهبــى 
وأهبــج مــن اللؤلــؤ واملرجــان بمراتــب جــاوزت حــّد احلســبان ))36. ويكتفــي الســيد الطباطبائــي بعــد تعّرضــه هلــذه 

الروايــات بقولــه: إّهنــا مــن بــاب البطــن.37
 أمــا صاحــب التفســري األمثــل وبعــد مــروره بالروايــات الســابقة فيقــول: ((ومــن هنــا نعلــم أن القــرآن الكريــم لــه 
بطــون، وأن آيــة واحــدة يمكــن أن تكــون هلــا معــان متعــددة بــل عــرشات املعــاين . والتفســري األخــري هــو مــن بطــون 
القــرآن ، وال يتنــاىف مــع املعــاين الظاهريــة لــه .))3٨، ومل حيــاول بيــان عــدم التنــايف بــني هــذا املعنــى واملعــاين الظاهريــة.
  وخالصــة هــذه االقــوال ان داللــة البحريــن واللؤلــؤ واملرجــان عــىل اشــخاص أهــل البيــتg هــو مــن التفســري 
الباطــن أو التأويــل، ومل حيــاول أكثــر املفرسيــن أن جيــدوا العالقــة بــني ظاهــر املعنــى وهــذا الباطــن، إال بعــض 
االشــارات التــي ذكرهــا األلــويس مثــالً عندمــا فّضــل اهــل البيــت عــىل هــذه املوجــودات، واكتفــى الشــريازي بعــدم 

املنافــاة بينهــا وبــني الظاهــر، فهــي يمكــن ان تكــون أحــد مصاديــق الظاهــر.
ــام ،  ــعة فضله ــن لس ــا بحري ــرو أن يكون ــه: ((وال غ ــن بقول ــر والباط ــني الظاه ــرب ب ــر أن يق ــاول آخ ــني ح يف ح
وكثــرة خريمهــا ، فــإن البحــر إنــام ســمي بحــرا لســعته ، وأجــر النبــي ( صــىل اهلل عليــه وآلــه ) فرســا ، فقــال : وجدتــه 
بحــرا))39، وال ريــب ان هــذا التقريــب ينفعنــا يف احتامليــة قبــول هــذه الداللــة الباطنــة، لوجــود هــذه العالقــة بــني 
البحــر الواســع – اذا كان ســبب التســمية هــو الســعة نفســها - وســعة الفضــل أو العلــم عنــد أهــل البيــت ال تنفــي 
تســميتهام بالبحريــن، وهــو مــن بــاب تطبيــق املصاديــق عــىل املعنــى املتبــادر مــن اللفــظ عنــد املتلقي.وعالقتــه باملعــاين 

اجلديــدة لوجــود قرينــة معنويــة وإن كانــت بعيــدة لــد املتلقــي البســيط.
  هنــا يمكننــا أن نتســاءل، هــل هــذه الظاهــرة الكونيــة املســّلم هبــا يف علــم البحــار يمكــن ان تكــون مثــاالً لظواهــر 
مماثلــة هلــا يف عــامل االنســان؟ ويكــون املعنــى غــري املتبــادر هــو املعنــى الباطــن؟ وهــذا يعتمــد عــىل ســعة االســتعامل 

وقابليــة اللغــة.
٢- قرينةالتالزم بني املعاين :

ــي  ــول املطابق ــاوي املدل ــا يس ــو م ــر ه ــى الظاه ــراد باملعن ــي :أّن امل ــة وه ــة مهم ــىل مقدم ــة ع ــذه القرين ــد ه  وتعتم
للنــص، فيــام يــراد مــن الباطــن مــا يــالزم هــذا املدلــول مــن املعــاين ألهنــا مقرتنــة باملعنــى املطابقــي، ولكنهــا مل تكــن 
مســتعملة يف هــذا اللفظ،4٠التــي يكــون بعضهــا قريبــا واالخــر عــادةً أخفــى مــن الســابق، وكّلــام ابتعــد املعنــى املــالزم 

زادت درجــة اخلفــاء فيــه فصــار مــن البواطــن، ثــم باطــن الباطــن .... وهكــذا.
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ــون  ــم ال يامنع ــة يف أعرافه ــل اللغ ــوي؛ ألّن أه ــريف اللغ ــم الع ــد الفه ــن قواع ــرآين ع ــّص الق ــرج الن ــا ال خي وحينه
مــن وجــود الــدالالت املالزمــة للداللــة املطابقيــة احلاكيــة عنهــا، فالرتابــط بــني هــذه الــدالالت االلتزاميــة نفســها 
ــي  ــق للنصــوص، وهــي الت ــى املطاب ــاً مــن وجــود معــان أخــر خــارج املعن ــة ال يشــّكل مانع ــني املطابقي ــا وب وبينه
تســمى البطــون. واملفــردات اللغويــة والقرآنيــة فيهــا مــن القــدرة عــىل اســتبطان مالزمــات يفرضهــا ســياق االســتعامل 
ــّر هبــا  ــا العقــل ويق ــددة بمســتويات يدركه ــة وحم ــب داخــل النص،مــع اجلــزم بأهنــا معــانٍ ودالالت متناهي والرتكي

العــرف اللســاين. ال بــام يذهــب اليــه القائــل: 
((فاأللفــاظ مفتــاح وأبــواب للمعــاين، واملعــاين ال تتناهــى درجاهتــا وبطوهنــا وهــي بوابــات لشــعب احلقائــق مــن 
ــاين  ــام أن املع ــاين، ك ــعه املع ــن أن تس ــرآن ال يمك ــة الق ــق وحقيق ــن حقائ ــه  o ، م ــام حيمل ــاين، ف ــه املع دون أن تكتن
التــي تنّزلــت مــن تلــك احلقائــق ال يمكــن أنتســعها األلفــاظ))41 .فالقــول بعــدم تناهــي املعــاين بحجــة عــدم قــدرة 
اســتيعاب االلفــاظ هلــا، لعالقــة هــذه املعــاين باحلقائــق الكونيــة غــري املتناهيــة، هــو خــارج عــن نطــاق البحــث اللغــوي 

الــذي نتبنــاه يف هــذه الدراســة .
))(الرمحــن:17)، إذ ذكــر املفــرسون  ِ ِربَنيْ بُّ املَْغْ ِ ورَ ــنيْ قَ ِ بُّ املَْرشْ ويمكــن أن نجــد هــذا التــالزم يف قولــه تعــاىل:((رَ
عــدة معــان للمرشقــني واملغربــني، وذهبــوا يف تفســريها مذاهــب شــتى، فقــد يكــون املــراد باملرشقــني واملغربــني هنــا 
ــن األرض يف  ــمس م ــوع الش ــّل طل ــو حم ــرشق: ه ــرّيف للم ــم الع ــإن املتفاه ــام، ف ــر ومغربيه ــمس والقم ــي الش مرشق
املرتبــة األوىل مــن طلوعهــا. واملغــرب حمــّل غروهبــا وغيبتهــا ، وقــد يطلــق عليهــام املرشقــان تغليبــا،4٢ وهــذا املعنــى 
هــو املتبــادر إىل األذهــان وأقرهبــا قبــوالً؛ ألن املفردتــني تســتعمالن يف هــذا املعنــى كثــرياً، ومحلــه بعضهــم عــىل مرشقي 
الصيــف والشــتاء ومغربيهــام.43 وهــذا هــو املعنــى الظاهــر مــن اآليــة، ولــو نظرنــا اىل املعــاين األخــر املفرتضــة والتــي 
تتوغــل داخــل أعــامق النــص؛ نجــد مثــال ان الســيد اخلوئــي يقــول: ((الظاهــر أن املــراد هبــا اإلشــارة إىل وجــود قــارة 
أخــر تكــون عــىل الســطح اآلخــر لــألرض، يــالزم رشوق الشــمس عليهــا غروهبــا عنــا . وذلــك بدليــل قولــه تعــاىل: 
ِريــُن﴾ ( الزخــرف: 3٨ ). فــإن الظاهــر مــن  قَ ــسَ الْ بِئْ ِ فَ ــنيْ قَ ِ ــدَ املَْرشْ ــكَ ُبعْ يْنَ بَ يْنِــي وَ ــتَ بَ يْ نــا قــالَ يــا لَ ــى إِذا جاءَ تَّ ﴿حَ
ــة أن البعــد بــني املرشقــني هــو أطــول مســافة حمسوســة فــال يمكــن محلهــا عــىل مرشقــي الشــمس والقمــر  هــذه اآلي
وال عــىل مرشقــي الصيــف والشــتاء؛ ألن املســافة بــني ذلــك ليســت أطــول مســافة حمسوســة فــال بــد مــن أن يــراد هبــا 
املســافة التــي مــا بــني املــرشق واملغــرب . ومعنــى ذلــك أن يكــون املغــرب مرشقــا جلــزء آخــر مــن الكــرة األرضيــة 
ليصــح هــذا التعبــري، فاآليــة تــدل عــىل وجــود هــذا اجلــزء الــذي مل يكتشــف إال بعــد مئــات مــن الســنني مــن نــزول 
القــرآن))44، وهــذا معنــى جديــد اســتخرجه املفــرس مــن ســياق آخــر وضعــت فيــه املفــردة القرآنيــة، واملالزمــة بــني 
رشوق الشــمس يف مــكان أو زمــان ورشوقهــا مــن مــكان أو زمــان آخــر، ويمكــن أن يكــون مصداقــاً للظاهــر أو باطنــاً 

ُينــال ويعــرف بتأمــل معــني.
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ــرشق  ــا: م ــان مه ــان واملغرب ــون املرشق ــدة؛ فيك ــات جدي ــاين اىل مالزم ــذه املع ــن ه ــرون ع ــد آخ ــني يبتع    يف ح
ــرشق  ــا م ــول: ((باطنه ــرتي؛إذ يق ــد التس ــن عن ــن الباط ــا م ــذان مه ــه. الل ــان ومغرب ــرشق اللس ــه، وم ــب ومغرب القل
بِّ املَْشــاِرِق  ــرَ القلــب ومغربــه ومــرشق اللســان ومغربــه 45 ، ومــرشق توحيــده ومغربــه مشــاهدته. وقــال تعــاىل : بِ
واملَْغــاِرِب (املعــارج :4٠) أي مشــارق اجلــوارح باإلخــالص، ومغارهبــا بالطاعــة للنــاس ظاهــرا وباطنــا))46 . هكــذا 
كانــت عالقــة التــالزم بينهــام هنــا عالقــة معنويــة إذ ان الــرشوق مــن مالزماتــه وجــود النــور، ونــور النفــس مرشقهــا، 
ــة  ــض والرمح ــو إرشاق الفي ــرشق ه ــاّن امل ــر. ((ف ــمس أو القم ــروب الش ــات غ ــن مالزم ــي م ــة وه ــا ظلم ومغرهب
والتوّجــه يف مقــام الرتبيــة والتكميــل، واملغــرب هــو انتهــاء األجــل والســري، فاملــرشق مــورد االرشاق وهــو القــوس 
ــل  ــع مراح ــة مجي ــط الرتبي ــزويّل، فيحي ــوس الن ــو الق ــاء وه ــري إىل االنته ــوع والس ــورد الرج ــرب م ــودّ، واملغ الصع
العاملــني ومراتبهــام يف القوســني، يف عــامل املــاّدة بوســيلة الشــمس وإرشاقهــا، وغروهبــا . ويف عــامل املعنــى باإلفاضــة 
املعنوّيــة وإرشاق التوّجــه الروحانــّى ، ومجعــه وضبطــه ))47.وهــذا واضــح يف تطــور االســتعامل يف كشــف املالزمــات 
العقليــة بــني املعــاين التــي تســتعمل يف االرشاق. وهــي كلهــا معــان ال يمكــن ان يكشــف عنهــا ظاهــر املفــردة وإنــام 

بوســاطة هــذا التــالزم بــني املعــاين.

  وتبتعــد الروايــة التفســريية الــواردة عــن أهــل البيــت( عليهــم الســالم) عــن املعنــى الظاهــر يف بيــان معنــى جديــد 
للمرشقــني واملغربــني؛ وهــو يظهــر ((يف روايــة ســيف بــن عمــرية عــن إســحاق بــن عــامر عــن أيب بصــري قــال ســألت 
أبــا عبــد اهللgعــن قــول اهلل : رب املرشقــني ورب املغربــني، قــال املرشقــني رســول اهلل صــىل اهلل عليــه وآلــه وأمــري 
ــام  ــيل عليه ــد وع ــال حمم ــان ) ق ــام تكذب ــأي آالء ربك ــري ( فب ــام جت ــني ويف أمثاهل ــن واحلس ــني احلس املؤمننيgواملغرب
الســالم))4٨. ولعــل احدهــم اراد ان جيــد عالقــة  تــالزم بــني هــذا املعنــى اجلديــد واملعنــى الظاهــر بقولــه: ((املعنــى 
أنــه عــىل أمثــال حممــد وعيلbمــن ســائر األئمــة أيضــا جتــري هــذه اآليــة ، فــإن كل إمــام ناطــق مــرشق ألنــوار العلــوم 
ــول  ــر للرس ــاذا ُنظ ــاين، ف ــذه املع ــرب ه ــرشق تق ــور امل ــم ون ــور العل ــني ن ــة ب ــا))49، فاملالزم ــرب هل ــت مغ ، والصام
واالمــام عــىل اهنــام مــرشق نــور العلــم فــال ريــب اهنــام مرشقــان، وهــذا مقبــول بدرجــة قابليــة املتدبــر والقــارئ للنــص 
يف كشــف هــذه املالزمــات بــني املعــاين. وهــو مــا حيّتــم تداخــل القرائــن يف كشــف الداللــة الباطنــة يف قــراءات النــص 

مــن املتلقــي العــادي أو املتلقــي املثــايل. 
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3- قرينة تفاوت املتلقي :
 ونعنــي هبــا أّن دالالت األلفــاظ القرآنيــة فيهــا مراتــب ومســتويات ترتبــط معرفتهــا ويعتمــد فهمهــا عــىل مســتو    
اإلدراك العقــيل ملتلقــي النــص القــرآين؛ فـــ (( إّن للقــرآن مراتــب بحســب مراتــب النفــوس اإلنســانية ، فهــي معــانٍ 
ــة يدركهــا األشــخاص بحســب مراتبهــم النفســّية ، فكّلــام تقّدمــت النفــس يف الكــامل متّكنــت مــن درك وفهــم  طولّي
املعنــى األرقــى واألدق))5٠، فكّلــام ارتفــع مســتو اإلدراك العقــيل للمتلقــي صــار قــادراً أن يــر مرتبــةً مــن مراتــب 
الداللــة ويصــل اىل مســتوياهتا األعمــق والغــوص يف بطوهنــا املحتملة؛لــذا ذهــب بعضهــم اىل ان وجــود البطــون يف 
ــة وتعددهــا هــو بســبب تفــاوت التلقــي، إذ يقــول: ((أمــا الســبب لتعــدد البطــون؛ فهــو أن أحــوال  ــة القرآني الدالل
ــب  ــن خياط ــم م ــم، فمنه ــم وواقعه ــب أفهامه ــتمعني حس ــب املس ــم أن خياط ــىل احلكي ــة، وع ــة متباين ــاس خمتلف الن

بالظاهــر فقــط؛ ألنــه ال يفهــم ســواه، ومنهــم مــن خياطــب بالباطــن؛ ألنــه يدركــه ويفهمــه))51.
والشــك ان هــذا املتلقــي لــه عالقــة بعرفــه اللغــوي، وقواعــد الرتكيــب اللســاين يف بيئتــه التــي ينتمــي اليها،فمثال أّن 
كلمــة الشمســال يفهــم منهــا املتلقــي العــادي إالَّ هــذا اجلــرم الســاموي الوهــاج، وفهمــه هــذا مبتنيعــىل وفــق التعريــف 
ا  اجً نَــا رِسَ لْ عَ جَ ا(نــوح 16) ، ويف آيــة أخــر يوصــف هــذا الرساج بأنــه وهاجوَ اجً سَ رِسَ ــمْ ــلَ الشَّ عَ جَ القــرآين هلاوَ
ــا (النبــأ 13 )ويف عمليــة حســابية بســيطة تنتــج داللــة واضحــة لــد املتلقــي الــذي يتعامــل مع هــذه الظواهر،  اجً هَّ وَ
أمــا املتلقــي الــذي يمتلــك طاقــة عقليــة أوســع وارقــى ؛فإهنيحــاول التــرّصف يف الداللةفيجردهــا عــن املــاّدة؛ لتعــرّب 
الشــمُس عنــده عــن دالالت أخــر جديــدة، وهــذا مــا يتفــاوت بحســب تفــاوت قــدرة املتلقــي عــىل صياغــة معــانٍ 
تنســجم مــع قابليتــه االدراكية.ففهــم املعــاين والقبــول هبــا يتكــون وينتــج مــن هــذه العمليــة التفاعليــة مــع املتلقــي؛ 
ألن املعنــى كــام يفهــم اليــوم صــور ُتشــّكل يف أثنــاء التقــاء النــص بالقــارئ، فــال تكــون بالــرضورة شــيئاً حيملــه النــص، 
ــه القــدرة عــىل  ــة مــع مــا حيملــه النــص ول ــه التفاعلي بــل يشــارك يف بنائه،واملتلقــي هــو يكتشــف هــذه املعــاين بقدرت
تثويــر طاقاتــه الكامنــة. فيســتطيع ان جيمــع بــني مالزمــات الشــمس وعالقتهــا مــع مالزمــات أخــر ألشــياء مشــاهبة، 
ا( األحــزاب:46)، فتنقــدح  اُمنـِـريً اجً رِسَ فلــام جيــد املتلقــي آيــة أخــر تصــف الرســول بأنــه رساج يف قولــه تعاىل:وَ
يف ذهــن املتلقــي عالقــة جديــدة بــني شــخص الرســول والشــمس، فكالمهــا رساج ولكــن أحدمهــا وهــاج واآلخــر 

منــري. فتقريــب املعــاين ينتــج داللــة جديــدة عنــد املتلقــي كلٌّ بحســب مســتواه اإلدراكــي.
    ويتضــح أثــر تفــاوت املتلقــي مــن خــرب عبــد اهلل بــن ســنان، عــن ذريــح املحــاريب،(( قــال: قلــت أليب عبــد اهلل 
ــوا  ُض يَقْ ــمَّ لْ ــل: ﴿ُث ــز وج ــول اهلل ع ــت: ق ــا ذاك؟” قل ــال: ”وم ــه، ق ــّب أن أعمل ــر فأح ــه بأم ــرين يف كتاب : إّن اهلل أم
﴾ تلــك املناســك”، قــال  ُهــمْ ُيوُفــوا ُنُذورَ لْ ﴾ لقــاء اإلمــام، ﴿وَ ثَُهــمْ فَ ُضــوا تَ يَقْ ﴾، قــال: ”﴿لْ ُهــمْ ُيوُفــوا ُنُذورَ لْ ثَُهــمْ وَ فَ تَ
ُيوُفــوا  لْ ثَُهــمْ وَ فَ ُضــوا تَ يَقْ عبــد اهلل بــن ســنان: فأتيــت أبــا عبــد اهلل  فقلــت: جعلــت فــداك، قــول اهلل عــز وجــل: ﴿ُثــمَّ لْ
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﴾، قــال: ”أخــذ الشــارب وقــّص األظفــار ومــا أشــبه ذلــك، قــال: قلــت: جعلــت فــداك، إّن ذريــح املحــاريب  ُهــمْ ُنُذورَ
ــال:  ــك، فق ــك املناس ﴾ تل ــمْ ُه ــوا ُنُذورَ ُيوُف لْ ــام، ﴿وَ ــاء اإلم ﴾ لق ــمْ ثَُه فَ ــوا تَ ُض يَقْ ــه: ﴿لْ ــت ل ــك قل ــك بأن ــي عن حّدثن
ــان لدرجــة  ــه بي ــح؟!))5٢. وفي ــا حيتمــل ذري ــاً، ومــن حيتمــل م ــح وصدقــت، إّن للقــرآن ظاهــراً وباطن ”صــدق ذري

االســتيعاب املؤهــل لتلقــي الداللــة لذريــح ؛ يعنــى ليــس كلُّ أحــد مثــل ذريــح حتــى ُتلقــى وُتبــنّي لــه بواطــن القــرآن 
وأرساره، فــان ذرحيــاً حيتمــل مــن االرسار والغوامــض اإلهليــة مــا ال حيتمــل غــريه، وهــذه االرسار والغوامــض هــي 
دالالت اخفاهــا االمــام عــن عبــداهلل بــن ســنان؛ لــذا اكتفــى االمــام بإخبــاره  بداللــة الظاهــر ملعنــى (التفــث)؛ ألن 
قدرتــه عــىل  قبــول املعنــى الظاهــري ال شــك فيهــا؛ يف حــني ذريــح لــه مســتو آخــر مــن القبــول بالداللــة ، وهــذا 
يظهــر يف االســتفهام الــذي يطرحــه االمــام( ومــن حيتمــل مــا حيتمــل ذريــح؟؟) فتحمــل ذريــح للداللــة اجلديــدة التــي 

ال يظهرهــا اللفــظ نــادرة ومتميــزة.53
فقــدرة ذريــح عــىل اجيــاد عالقــة بــني الداللتــني معروفــة لــد االمــام ، فيدخــل فيــه املعنيــان معــا إذ الغســل   
وحلــق الشــعر وقــص األظفــار تطهــري للبــدن مــن األوســاخ الظاهــرة ، ولقــاء اإلمــام تطهــري للقلــب مــن األدران 
واألوســاخ الباطنــة التــي هــي اجلهــل والضــالل والصفــات الرديئــة واألخــالق الدنيــة؛ فجهــة االشــرتاك بــني 
ــدن عــن األوســاخ الظاهــرة  ــة يقتــىض تطهــري الب ــل أو الظاهــر والباطــن هــي الطهــارة فظاهــر اآلي التفســري والتأوي

ــى.54 ــالل والعم ــل والض ــي اجله ــي ه ــة الت ــاخ الباطن ــن األوس ــب ع ــري القل ــىض تطه ــا يقت وباطنه
4- قرينة الداللة املركزية اجلامعة : 

   وتعنــي أّن القــرآن يطلــق االلفــاظ والعنوانــات وإنــام يريــد اجلامــع الــكيل (داللــة مشــرتكة)، ومــا يفهمــه املتلقــي 
ليــس ســو أحــد األفــراد البــارزة للمعــاين وفقــاً ملســتوياته التــي ذكــرت يف القرينــة الســابقة. ومثــال ذلــك كلمــة:  
(الرمحــن: 9 )يف مفهومــه الــكيل وهــو الــذي تــوزن بــه األشــياء، لكــن  انَ ــِرسُ وااملِْيزَ ُختْ الَ امليــزان يف قولــه تعــاىل: وَ
قــد أطلــق عــىل عــدة مفاهيــم بعضهــا ظاهــر، وبعضهــا باطــن، فالظاهــر هــو الــذي تنــرصف إليــه أذهــان أهــل العــرف 
اللســاين ،وهــو املوازيــن املاديــة التــي يــوزن هبــا األعيــان اخلارجيــة، وامــا باطنــه فهــو امليــزان املعنــوي الــذي يوزنبــه 
إيــامن املؤمنــني ويمتــاز بــه مراتــب إيامهنــم بعضهــم مــن بعــض واحلــال أّن املعنــى املــراد هــو العــام اجلامــع، قــد فــرس 
بوجــود اإلمــام، وذلــك لكــون وجــود اإلمــام املعصــوم  هــو وســيلة لقيــاس احلــق مــن الباطل،لتشــخيص 

احلقائــق وعامــالً مؤثــراً يف اهلدايــة  .  وهكــذا يف تفســري ”امليــزان ”
ــك،  ــابه ذل ــام ش ــن أو ب ــام أو بالّدي ــل أو باإلم ــزان بالعق ــري املي ــن تفس ــذا أمك ــذا؛ وهل ــر إىل ه ــم ناظ ــرآن الكري بالق

ــكالم. 55 ــي لل ــتعامل الطبيع ــايف االس ــرٌ ال ين ــذا أم ــن، وه ــى الباط ــو املعن ــر ه ــري اآلخ ــون التفس فيك
ــرِبُّ  يْــسَ الْ لَ َــجِّ وَ احلْ اِقيــُت لِلنَّــاِس وَ وَ ــِة ُقــلْ ِهــيَ مَ ــنْ األَِهلَّ ــأَُلونَكَ عَ سْ  وايضــا نجــد ذلــك الفهــم يف قولــه تعــاىل: يَ
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ــة  اِهبَا(البقــرة، 1٨9).  ففــي دالل وَ ــنْ أَبْ ــوتَ ِم ُبُي ــوا الْ أُْت ــى وَ قَ ــنْ اتَّ ــرِبَّ مَ ــنَّ الْ ِك لَ ــا وَ ــنْ ُظُهوِرهَ ــوتَ ِم ُبُي ــوا الْ أُْت ــأَنْ تَ بِ
ايتــاء البيــوت مــن ظهورهــا معــان خمتلفــة، فعنــد متابعــة شــأن النــزول ُتفــّرس أّن النــاس يف أّيــام اجلاهليــة كانــوا عندمــا 
ُحيرمــون للحــج ال يدخلــون املســجد احلــرام مــن بابــه، وإّنــام مــن حائــط خلــف البيــت فنهــى اهلل عــن ذلــك. 56 ولكــن 
هــذا املعنــى الظاهــري ال يمنــع مــن تعميــم الداللــة هلــذه اآليــة وهــو أّن أيَّ أمــر مــن األمــور أريــد الدخــول فيــه فــال بّد 
مــن الدخــول إليــه مــن ابوابــه املرشعــة وهــو عــىل مــا جــرت عليــه عــادة العقــالء؛ ولــذا ورد عــن اإلمــام الباقر(عليــه 
ــعت  ــة وس ــذه الدالل ــه أّي األمــور كان))57. وه ــن وجه ــر م ــأيت األم ــي أن ي ــة: (( يعن ــذه اآلي ــري ه  الســالم) يف تفس
ــه، كــام جــرت  ــه مــن ابواب ــكيل اجلامــع هــو أن االنســان اذا أراد الــرشوع يف أمــر يدخل ــى ال ــى ، وذلــك ان املعن املعن
العــادة بــان الــذي يريــد ان يقــدم عــىل يشء جيــب ان يأتيــه مــن مقدماتــه، وهــذا املســتو مــن الداللــة ال يمكــن رده 
ألنــه اســتطاع ان يعطينــا ســعة توجــب ديمومــة املثــل القــرآين، ال ان ينكفــئ عــىل ســبب النــزول هلــا واملعنــى الباطنــّي 
أيضــاً. ومــن هنــا ينجــر هــذا اىل معنــى آخــر؛ إذ ورد يف روايــة عــن اإلمــام الصــادق (عليــه  الســالم): ((األوصيــاء هــم 
أبــواب اهلل التــي منهــا ُيؤتــى ولوالهــم مــا ُعــِرف اهلل عــز وجــّل وبــه احتــّج اهلل تبــارك وتعــاىل عــىل خلقــه))5٨. فعندمــا 
بــاع الطــرق املعروفــة فــإّن العقــل  نقبــل بتعميــم داللــة دخــول البيــوت، لتكــون دخــوالً يف كلِّ أمــرٍ مــن األمــور باتِّ
يقــول إّن مــن يريــد أن يدخــل اىل أي يشء يدخلــه مــن أبوابــه التــي توصلــه إليــه يقنيــاً ، فالوصــول اىل اهلل تعــاىل يكــون 
مــن أبوابــه وهــم األوصيــاء كــام تقــول الروايــة الســابقة، إذ إن معرفــة املعصــوم الريــب اهنــا بــاب ملعرفــة اهلل تعــاىل. 
وال ريــب ان هــذا املعنــى يعــد جديــدا، وال يمكــن الوصــول اليــه مــن معطيــات النــص اخلارجيــة اال باالعتــامد عــىل 

املعنى الكيل اجلامع للدخول للبيوت ومصاديق هذه البيوت خمتلفة. 
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نتائج البحث:
ان البحــث يف مســألة وجــود ظاهــر وباطــن يف الداللــة القرآنيــة حيتــاج اىل ديمومــة التنقيــب عــن إمكانــات قــدرة 
ــن  ــت ع ــي نقل ــات الت ــن الرواي ــل م ــم اهلائ ــذا الك ــال ه ــال امه ــوز بح ــذا دالالت، وال جي ــاج هك ــىل انت ــص ع الن

ــالم). ــم الس ــني ( عليه املعصوم
بنيــة النــص القــرآين ونظمــه املعجــز، مــن املحفــزات املهمــة التــي تشــجع الباحــث عــىل تقريــب مــا نقــل مــن املعــاين 
والــدالالت اىل ســاحات البحــث اللســاين ومــا يشــهده مــن قفــزات يف تقنــني انتــاج الداللــة وقدرتــه عــىل اســتيعاب 

املعــاين املذكــورة يف الروايــات والقبــول هبــا يف اطــار انســجامها مــع العــرف اللغــوي.
الروايــات التفســريية املرويــة عــن أهــل البيــتg حتتــاج اىل وقفــة جــادة مــن الباحثــني، لكــي نســتطيع مقاربتهــا 
ــا  ــل معه ــا والتفاع ــن قراءهت ــص ع ــايل، ال حمي ــي والرج ــد الروائ ــن النق ــلمت م ــث، اذا س ــاين احلدي ــم اللس ــع الفه م

ــة.  بإمكانــات العــرص؛ لكــي ال نحــرم مــن نمــري معانيهــا العذب
مــا ذكــر مــن القرائــن مســتوحى مــن األبحــاث املختلفــة عنــد املفرسيــن واالصوليــني وفيهــا حماولــة جــادة لوضــع 
أســس حمتملــة لفهــم الــدالالت املختلفــة يف الروايــات. والقبــول هبــا ال يعنــي التســليم املطلــق بــل خيضــع العتبــارات 

إمكانيــات املعرفــة املحــدودة عنــد املتلقــي .
هنــاك قرائــن ال يمكــن الوصــول إليهــا مــن طريــق الفهــم اللغــوي، وإنــام هي مكاشــفات ألهــل العرفــان واملتصوفة 

مل تكــن مــن أهــداف البحث.
 ــة أخــر ــاج إىل قرين ــن قــادرة عــىل كشــف العالقــة بــني الظاهــر والباطــن ، او حتت قــد تكــون واحــدة مــن القرائ

ــني. ــني الداللت ــارب ب ــان وجــه التق ــن فتكــون جمتمعــة لبي ــذه القرائ ــني ه ــف ب فيمكــن تداخــل الوظائ
وهناك نتائج طيبة يمكن مالحظتها يف طيات البحث املنرصمة، نرتك فيها حرية التفكري للقارئ الكريم.
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هوامش البحث
1-الربهان يف علوم القرآن  ٢ : 163ظ : اإلتقان يف علوم القرآن ٢: 475

٢-الربهان يف علوم القرآن  1: 454،
3-رسائل إخوان الصفا (4/13٨)

4-اخلطاب الديني، رؤية نقدية، د. نرص حامد ابو زيد، دار املنتخب العريب، بريوت 199٢م ص: 151
5-ينابيع االفكار الرشتي :71
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٢1-شواهد التنزيل ٢: ٢٨6

٢٢-الدر املنثور: 6 :143
٢3-ظ: حمارضات يف اصول الفقه 1: ٢41

٢4-امليزان ،ج 1،ص 44،
٢5-معجم العني 3: ٢19

٢6-لسان العرب 4: 41( مادة بحر)
٢7-التحقيق يف كلامت القرآن 11: 66

٢٨-تفسريالتسرتي :159
٢9-املصدر نفسه :159

3٠-التحقيق يف كلامت القرآن 11: 66



الدكتور صباح عيدان حمود العبادي

٥٤

31-تفسريالسلمي ٢: ٢94
3٢-تفسريالثعلبي 9: 1٨٢
33-تفسريالقمي ٢: 344

34-ظ: شواهد التنزيل ٢: ٢٨6وظالدراملنثور: 6 :143
35-التفسريالكاشف،حممدجوادمغنية،7: ٢٠9

36-روح املعاين االلويس ٢7: 1٠7
37-ظ:امليزان،ج 19،ص 1٠3

3٨-االمثل 19 : 396
39-الربهان يف تفسري القرآن 5: ٢35

4٠-ظ: حمارضات يف اصول الفقه 1: ٢41 وظ: حتقيق االصول عيل احلسيني امليالين1: 3٢4
41- االمامة االهلية ٢-3: 337

4٢-التحقيق يف كلامت القرآن الكريم 6:  45
43-ظ:جممع البيان الطربيس 9: 335 ،و ظ:التفسري الكاشف، حممد جواد مغنية 7: ٢٠٨، وينظر امليزان 19: 99

44-البيان يف تفسريالقرآن السيد اخلوئي : 73
45-تفسريالسلمي ٢: ٢93

46-تفسريالتسرتي : 159
47-التحقيق يف كلامت ا لقران الكريم 11: 67

4٨-تفسريالقمي ٢: 344
49-بحار األنوار ٢4: 69

5٠-حتقيق االصول 1: 3٢7
51-نظرات يف التصوف والكرامات،: 34

5٢-الكايف 4: 549
53-ظ: فهم اخلطاب القرآين بني االمامية واالشاعرة: 367

54-ظ: التفسريالصايف 3: 376
55- ظ: االمثل  17: 375 . 
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مصادر البحث و مراجعه
   *   القرآن الكريم

ــيوطي ( ت  ــن الس ــالل الدي ــرآن ، ج ــوم الق ــان يف عل 1. اإلتق
ــة  ــان ، الطبع ــر لبن ــدوب ، دار الفك ــعيد املن ــق س 911هـــ) ، حتقي

-1996م.  1416 األوىل 
٢. إحيــاء علــوم الديــن، حممــد بــن حممــد الغــزايل أبــو حامــد ، 

ــة – بــريوت  د. ت دار املعرف
3. أصــول التفســري وقواعــده،، العــك، خالــد بــن صالــح ، 

بــريوت، دار النفائــس، الطبعــة الثانيــة، 14٠6 هـــ . ق
ــيخ  ــة اهلل الش ــتاذ آي ــامحة األس ــوث س ــة، بح ــة اإلهلي 4. اإلمام
ــة  ــوم، الطبع ــر العل ــيل بح ــد ع ــيد حمم ــف، الس ــند، تألي ــد الس حمم

األوىل14٢7 هــ  / ٢٠٠6 م
5. األمثــل يف تفســري كتــاب اهلل املنــزل ، تأليــف الفقيــه املفــرس 
الشــيخ نــارص مــكارم الشــريازي ، دار احيــاء الــرتاث العــريب ، 

ــة االوىل :14٢3هـــ - ٢٠٠٢ م. ــان، الطبع ــريوت – لبن ب
6. بحــار األنــوار اجلامعــة لــدرر أخبــار األئمــة األطهــار ، 
العلــم العالمــة احلجــة فخــر األمــة املــوىل الشــيخ حممــد باقــر 
ــة  ــة الثاني ــان ،الطبع ــريوت - لبن ــاء - ب ــة الوف ــيس  ، مؤسس املجل

 . م   19٨3  -  14٠3 املصححــة  
ــن  ــد ب ــن حمم ــدر الدي ــام ب ــرآن ، لإلم ــوم الق ــان يف عل 7. الربه
ــاء  ــم دار أحي ــو الفضــل إبراهي ــق حممــد أب ــد اهلل الزركــيش حتقي عب
الكتــب العربيــة عيســى البــايب احللبــي ورشكاءه ,الطبعــة األوىل 

1376 هــ  - 1957 م.
٨. البيــان يف تفســري القــرآن، لإلمــام األكــرب زعيــم احلــوزة 
الزهــراء  دار  اخلوئــي  املوســوي  القاســم  أبــو  الســيد  العلميــة 
الرابعــة  الطبعــة  لبنــان   - بــريوت  والتوزيــع  والنــرش  للطباعــة 

م.  1975  - :1395هـــ 
ــق األصــول، الســيد عــيل احلســيني امليــالين، الطبعــة :  9. حتقي

ــم ــ  . ش- ق ــ  . ق - 13٨1 ه األوىل 14٢3 ه
املفــرس  املحقــق  تأليــف   ، القــرآن  التحقيــق يف كلــامت   .1٠
العالمــة املصطفــوي ، مركــز نــرش العالمــة املصطفــوي ، طهــران 

،الطبعــة األوىل ، 13٨5 هـــ ش . 
11. تفســري التســرتي، أبــو حممــد ســهل بــن عبــد اهلل التســرتي، 
ت . حممــد باســل عيــون الســود، منشــورات حممــد عــيل بيضــون، 

دار الكتــب العلميــة، بــريوت، الطبعــة األوىل، 14٢3 ق

ــام أيب  ــق :اإلم ــي(ت 4٢7) حتقي ــي ، الثعلب ــري الثعلب 1٢. تفس
ــاعدي  ــري الس ــتاذ نظ ــق األس ــة وتدقي ــور ، مراجع ــن عاش ــد ب حمم
،بــريوت - لبنــان  إحيــاء الــرتاث العــريب، الطبعــة األوىل: 14٢٢ه 

- ٢٠٠٢م .
13. التفســري احلديــث ترتيــب الســور حســب النــزول،  تأليــف 
حمّمــد عــّزة دروزة، دار إحيــاء الكتــب العربّيــة، احلَلبــي / القاهــرة 

الطبعــة الثانيــة ،14٢1 هـــ - ٢٠٠٠ م
ــيد  ــق : س ــلمي(ت:41٢هـ)، حتقي ــلمي، الس ــري الس 14. تفس
الكتــب  دار  ٢٠٠1م،   -  14٢1 األوىل،   : الطبعــة  عمــران، 

بــريوت . لبنــان/  العلميــة، 
وفقيــه   ، الفقهــاء  فيلســوف  تأليــف  الصــايف  تفســري   .15
ــد دهــره ، املــوىل حمســن امللقــب  الفالســفة ، أســتاذ عــرصه ووحي
بــ  ” الفيــض الكاشــاين ” املتــوىف ســنة 1٠91 هــ  صححــه وقــدم لــه 
وعلــق عليــه العالمــة الشــيخ حســني األعلمــي منشــورات مكتبــه 

ــة- 1416 هـــ ــة الثاني ــران . الطبع ــدر، طه الص
16. تفســري القمــي ،أليب احلســن عــيل بــن إبراهيــم القمــي 
رمحــه اهلل ( مــن أعــالم القرنــني 3 - 4 هــ  ) ،صححــه وعلــق عليــه 
وقــدم لــه حجــة اإلســالم العالمــة الســيد طيــب املوســوي ،مطبعــة 

النجــف 13٨7 هــ    
ــي ،  ــني الذهب ــد حس ــور حمم ــرسون ،للدكت ــري واملف 17. التفس
وزيــر األوقــاف الســابق ، دار احلديــث ، القاهــرة ، 14٢6هـــ-

٢٠٠5م.
1٨. التلقــي والتأويــل ،د.حممــد مفتــاح ،املركــز الثقــايف العــريب 

، الطبعــة الثانيــة ٢٠٠1 املغــرب الــدار البيضــاء
19. اخلطــاب الدينــي، رؤيــة نقديــة، د. نــرص حامــد ابــو زيــد، 

دار املنتخــب العــريب، بــريوت 199٢م
٢٠. الــدر املنثــور يف التفســري باملأثــور، جــالل الديــن عبــد 
الرمحــن ابــن أيب بكــر الســيوطي رمحــه اهلل تعــاىل  ،دار الفكــر، 

– لبنــان  د.ت. بــريوت 
٢1. رســائل إخــوان الصفــاء  وخــالن الوفــاء، دار صــادر 

-1957م بــريوت  والنــرش،  للطباعــة 
ــن  ــهاب الدي ــم، ش ــرآن العظي ــري الق ــاين يف تفس ٢٢. روح املع
الســيد حممــود اآللــويس البغــدادي ، بعنايــة الســيد حممــود شــكري 

ــان .د.ت   ــاء الــرتاث العــريب ، لبن اآللــويس، دار إحي
٢3. رشح دعــاء الســحر، تأليــف: ســامحة آيــة اهلل العظمــى 
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اإلمــام اخلمينــي، قــّدم لــه: الســّيد أمحــد الفهــري، مؤّسســة الوفــاء، 
بــريوت ـ الطبعــة الثانيــة، 14٠٢هـــ

٢4. شــواهد التنزيــل لقواعــد التفضيــل يف اآليــات النازلــة يف 
ــن  ــد اهلل ب ــف  عبي ــوات اهلل وســالمه عليهــم تألي ــت صل أهــل البي
ــابوري  ــي النيس ــذاء احلنف ــكاين احل ــم احلس ــروف باحلاك ــد املع أمح
مــن أعــالم القــرن اخلامــس اهلجــري، حتقيــق وتعليــق الشــيخ حممــد 
باقــر املحمــودي، مؤسســة الطبــع والنــرش التابعــة لــوزارة الثقافــة 

ــ  - 199٠ م. ــة األوىل، 1411 ه ــالمي، الطبع ــاد االس واالرش
٢5. فهــم اخلطــاب القــرآين بــني االماميــة واالشــاعر ة . د 
صبــاح عيــدان محــود العبــادي. دار الفيحــاء ، البــرصة ٢٠13
حممــد  الســيد  العالمــة  ،األســتاذ  اإلســالم  يف  القــرآن   .٢6

د.ت احلســيني  أمحــد  الســيد  تعريــب  الطباطبائــي،  حســني 
٢7. كتــاب التفســري، أيب النظــر حممــد بــن مســعود بــن عيــاش 
الســلمي الســمرقندي املعــروف بالعيــايش ، ت. الســيد هاشــم 
ــران ، د.ت ــالمية، طه ــة االس ــة العلمي ــاليت، املكتب ــويل املح الرس

أمحــد  بــن  اخلليــل  الرمحــن  عبــد  أليب  العــني  كتــاب   .٢٨
الفراهيــدي 1٠٠ - 175 هــ  . حتقيــق الدكتــور مهــدي املخزومــي 
الدكتــور إبراهيــم الســامرائي ، مؤسســة دار اهلجــرة ، الطبعــة 

الثانيــة - إيــران  : 14٠9هـــ
٢9. كتــاب الــكايف يف األصــول والروضــة ، لثقــة اإلســالم 
أبــى جعفــر حممــد بــن يعقــوب الكلينــي ، مــع رشح الــكايف اجلامــع 
للمــوىل حممــد صالــح املازنــدراين املتــوىف 1٠٨1 هــ  ، مــع تعاليــق 
ــيل  ــيد ع ــح: الس ــط و تصحي ــعراين،  ضب ــن الش ــو احلس ــريزا أب امل
ــع  ــرش والتوزي ــة والن ــريب للطباع ــرتاث الع ــاء ال ــور ، دار إحي عاش

ــة األوىل 14٢1 هــ  -٢٠٠٠ م  ــان ،الطبع ــريوت _ لبن ب
الفضــل مجــال  أبــى  العــرب ، لإلمــام العالمــة  3٠. لســان 
ــرش  ــرصي ، ن ــي امل ــور اإلفريق ــن منظ ــرم اب ــن مك ــد ب ــن حمم الدي

أدب احلــوزة قــم - إيــران 14٠5 هــ  1363 ق 
31. جممــع البيــان يف تفســري القــرآن، تأليــف أمــني اإلســالم أيب 
ــادس  ــرن الس ــالم الق ــن أع ــربيس م ــن الط ــن احلس ــل ب ــيل الفض ع
واملحققــني  العلــامء  مــن  جلنــة  عليــه  وعلــق  ،حققــه  اهلجــري 
األخصائيــني ، منشــورات مؤسســة األعلمــي ، الطبعــة األوىل  

1415 هــ  - 1995 م ، بــريوت- لبنــان
اهلل  آيــة  أبحــاث  تقريــر  الفقــه،  أصــول  يف  حمــارضات   .3٢
العظمــى الســيد أبــو القاســم املوســوي اخلوئــي، تقريــرات الشــيخ 
حممــد إســحاق الفيــاض، مؤسســة النــرش اإلســالمي بقــم املرشفــة 

،الطبعــة األوىل: 1419هــ  . 
عابــد  حممــد  الدكتــور   ، الكريــم  القــرآن  إىل  مدخــل   .33
اجلابــري ، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ، الطبعــة األوىل – 

٢٠٠6م.  بــريوت 
ــريوت،  ــرة، ب ــو زه ــد أب ــرآن،  حمم ــرب، الق ــزة الك 34. املعج

ــريب. ــر الع دار الفك
أمحــد  بــن  اخلليــل  الرمحــن  عبــد  أليب  العــني  كتــاب   .35
الفراهيــدي 1٠٠ - 175 هــ  . حتقيــق الدكتــور مهــدي املخزومــي 
الدكتــور إبراهيــم الســامرائي ، مؤسســة دار اهلجــرة ، الطبعــة 

الثانيــة - إيــران  : 14٠9هـــ
ــزان يف تفســري القــرآن ، تأليــف العالمــة الســيد حممــد  36. املي
احلــوزة  يف  املدرســني  مجاعــة  منشــورات  الطباطبائــي،  حســني 

العلميــة يف قــم املقدســة ، د.ت.
ــة ،  37. نظــرات يف التصــوف والكرامــات، حممــد جــواد مغني

ــة، بــريوت، د. ت ــة األهلي منشســورات املكتب
ــتي،(ت 131٢  ــب اهلل الرش ــريزا حبي ــكار، م ــع االف 3٨. ينابي

هـــ)، مؤسســة آال البيــت ألحيــاء الــرتاث، طبــع حجــري.
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ملخص البحث :
حيــاول هــذا البحــث اإلجابــة عــن إشــكالية تبناهــا مجهــور واســع مــن علــامء املســلمني وفقهائهــم ، متثلــت   
باعتــامد منهــج حمــدد يفــيض اىل اســتنباط االحــكام الرشعيــة مــن اآليــات القرآنيــة باتبــاع ســنة املعصومــني، املفــرسة 
واملبينــة للكتــاب العزيــز، وتبيــان خطــأ املحــاوالت األخــر املدعيــة أن بإمكاهنــا االســتقالل بإفــادة احلكــم الرشعــي 

.b ــنتهم ـ ــن س ــدا ع ــم بعي ــرآن الكري ــن الق م
ــه  ــل بيت ــيo وأه ــل بالنب ــي املتمث ــرسه احلقيق ــني مف ــرآين وب ــص الق ــني الن ــالزم ب ــث الت ــد درس البح فق  
عليهــم الســالم، فــكان االعتــامد عــىل تفســريهم املنهــج األصــح واألوحــد يف مقاربــة النــص القــرآين، بأدلــة ســيتبنى 

البحــث الوقــوف عندهــا .
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ABSTRACT
     The present paper tackles the act of concomitance between the Quranic text and its 
interpreter, beyond any doubt , the messenger of Allah is the greatest interpreter and his 
posterity as interpreters with highest knowledge among the Quranic interpreters , as such the 
Glorious and the  Infallible burst onto the most tackles scene in our Islamic civilization
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املقدمة
احلمــد هلل رب العاملــني والصــالة والســالم عــىل حممــد وأهــل بيتــه الطيبــني الطاهريــن: وبعــد فقــد ارتكــزت   
ــدت  ــى غ ــالزم، حت ــام بالت ــق بينه ــمت العالئ ــني، اتس ــني رئيس ــىل ركن ــاموية ع ــان الس ــي لألدي ــغ االهل ــة التبلي منظوم
جدليــة االرتبــاط بينهــام األس واملرتكــز الــذي ســارت عليــه، فلــكل ديــن كتــاب محــل تعاليــم الســامء، ونبــي مهمتــه 
تبيــان تلــك التعاليــم وتوضيحهــا ، والديــن االســالمي بوصفــه الديانــة اخلامتــة والرشيعــة الباقيــة مّثــل القــرآن الكريــم 
املرتكــز االول فيــه واملرتبــط بنيويــا بالنبــي حممــدo وعرتتــه الطاهــرة، فــكان الكتــاب شــاهدا عــىل نبوتــه، ومعجــزا 

خالــدا بــكل بنياتــه وجتلياتــه غــري القابلــة عــىل االتيــان بمثلــه حتــى لــو اجتمــع الثقــالن.
ولعلنــا اليــوم أكثــر تصديقــا بإعجــازه، لتفوقــه بوصفــه نصــا فاعــال، انــامز بســطوته وعلــوه عــىل الرغــم مــن    
التطــورات املعرفيــة والفكريــة واحلضاريــة اهلائلــة، التــي كلــام قاربــت النــص القــرآين بمناهــج جديــدة او معــارصة 
ــإن  ــة ف ــوع األدوات القرائي ــة وتن ــددات املنهجي ــدد املح ــن تع ــم م ــىل الرغ ــازه، وع ــو إعج ــت ه ــارصة واثب ــت ق ظل
النــص القــرآين ملــا يــزل بحاجــة اىل قّيــم يبــنّي ويفــرس آياتــه، وان كثــرت املحــاوالت التفســريية؛ ألهنــا بقيــت واقفــة 
ــامل  ــراد جمــرد احت ــي عــن احلــق  شــيئا، اذ يبقــى امل ــذي ال يغن ــراد؛ وذلــك العتامدهــا الظــن ال ــى امل عــىل ختــوم  املعن
غــري مقطــوع بــه، وبعيــداً عــن الوصــول اىل معانيــه احلقيقيــة التــي مــن أمههــا الوقــوف عــىل األحــكام الرشعيــة، التــي 

ــتنباطها. ــاء اس ــاول الفقه حي
  مــن هنــا ظهــر التــالزم بــني النــص القــرآين وبــني مفــرسه احلقيقــي املتمثــل بالنبــيo وأهــل بيتــه عليهــم 
ــيتبنى  ــة س ــرآين، بأدل ــص الق ــة الن ــد يف مقارب ــح واألوح ــج األص ــريهم املنه ــىل تفس ــامد ع ــى االعت ــالم، وأضح الس

البحــث الوقــوف عندهــا .
بَاطُِل  أْتِيــِه الْ وألن الكتــاب العزيــز هــو املصــدر األول مــن مصــادر ترشيعات املســلمني، والدســتور الدائــم الــذي {ال يَ
ِفــِه}(1)، وان اشــتمل عــىل اآليــات املحكمــة واآليــات املتشــاهبة، اختلفــت الــرؤ فيــه ويف  لْ ال ِمــنْ خَ ــِه وَ يْ دَ ِ يَ ــنيْ ِمــنْ بَ
كيفيــة اســتنباط األحــكام الرشعيــة التــي يدعــي بعضهــم أن بإمكانــه أن يســتنتج احلكــم الرشعــي مــن الكتــاب العزيــز 

بــال حاجــة اىل ســنة النبــي واألئمــة املعصومــني، بوصفــه الثقــل األكــرب ويف الرتبــة األوىل مــن رتــب االســتنباط.
وتأسيســا عــىل مــا تقــدم حتــددت الرؤيــة للبحــث بمحــاوالت اإلجابــة عــىل إشــكالية تبناهــا مجهــور واســع   
ــات  ــن اآلي ــة م ــكام الرشعي ــتنباط األح ــيض اىل اس ــدد يف ــج حم ــامد منه ــت باعت ــم، متثل ــلمني وفقهائه ــامء املس ــن عل م
القرآنيــة باتبــاع ســنة املعصومــني، املفــرسة واملبينــة للكتــاب العزيــز، وتبيــان خطــأ املحــاوالت األخــر املدعيــة أن 

ــالم. ــم الس ــنتهم عليه ــن س ــدا ع ــم بعي ــرآن الكري ــن الق ــي م ــم الرشع ــادة احلك ــتقالل بإف ــا االس بإمكاهن
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ــادر  ــة بمص ــة وقائم ــث وخامت ــة مباح ــة وثالث ــة وتوطئ ــىل مقدم ــث ع ــتمل البح ــع اش ــج املتب ــا للمنه ووفق  
اآليت: النحــو  وعــىل  ومراجعــه  البحــث 

أما التوطئة فقد حددت معاين الكتاب العزيز.    
وأما املبحث األول (استنباط احلكم الرشعي من الكتاب العزيز) فقد اشتمل عىل املطالب اآلتية :

املطلب األول : (آراء العلامء يف استنباط األحكام من الكتاب العزيز) ٠
 املطلب الثاين: (عدم االستغناء يف فهم الكتاب عن املعصومني)٠

 املطلب الثالث : (القاعدة األولية يف ظواهر الكتاب)٠
وقد تناول املبحث الثاين( أدلة التالزم بني الكتاب العزيز واملعصومني) املطالب اآلتية:

املطلب األول: أدلة متيز الكتاب العزيز ٠
املطلب الثاين : تصنيف األخبار٠

املطلب الثالث : حتليل األخبار ومناقشة اآلراء ٠
وتكفل املبحث الثالث ( دعو عدم التالزم بني الكتاب واملعصومني ) باملطلبني اآلتني:

املطلب األول : أدلة القائلني بعدم التالزم
املطلب الثاين : جدو اخلالف بني اآلراء

وعرضنا يف اخلامتة أهم النتائج التي انتهينا إليها، ثم ذيل البحث بقائمة من املصادر واملراجع.   
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توطئة:
ــاتٌ  ــُه آيَ ــابَ ِمنْ ِكتَ ــكَ الْ يْ لَ لَ عَ ــِذي أَنــزَ اقتــرص الكتــاب العزيــز عــىل ذكــر اآليــات املحكمــة واملتشــاهبة، بقوله:{ُهــوَ الَّ
ــاِهبَاتٌ ..}(٢)، وحــني عــرج عــىل الذيــن يف قلوهبــم زيــغ، وهــم مــن يعــدل عــن  ــُر ُمتَشَ ُأخَ ــاِب وَ ِكتَ تٌ ُهــنَّ ُأمُّ الْ ــامَ ْكَ حمُّ
ِذيــنَ  ــا الَّ أَمَّ االســتقامة واحلــق، ذكــر بأهنــم يبتغــون الفتنــة ويبتغــون تأويلــه، باتباعهــم مــا تشــابه مــن القــرآن ، فقــال { فَ
ــِم  ِعلْ اِســُخونَ ِيف الْ الرَّ ــُه إاِلَّ اهللُ وَ أِْويلَ ــُم تَ لَ عْ ــا يَ مَ أِْويِلــِه وَ ــاءَ تَ تِغَ ابْ ِفتْنَــِة وَ ــاءَ الْ تِغَ هَ ِمنْــُه ابْ ــابَ ــا تَشَ يَتَّبُِعــونَ مَ ــغٌ فَ يْ يف ُقُلوِهبِــمْ زَ
ــف  ــوال يف تعري ــت األق ــك اختلف ــا لذل ــاِب }، وتبع بَ ــواْ األَلْ ُل ــُر إاِلَّ ُأوْ كَّ ذَّ ــا يَ مَ ــا وَ نَ بِّ ــِد رَ ــنْ ِعن ــِه ُكلٌّ مِّ ــا بِ نَّ ــونَ آمَ ُقوُل يَ
املحكــم واملتشــابه: فقالــوا إن املحكــم هــو ” مــا عــرف املــراد منــه، إمــا بالظهــور وإمــا بالتأويــل، واملتشــابه مــا اســتأثر 
اهلل بعلمــه، كقيــام الســاعة وخــروج الدجــال واحلــروف املقطعــة يف أوائــل الســور، وقيــل املحكــم مــا وضــح معنــاه 

واملتشــابه نقيضــه، وقيــل املحكــم مــا ال حيتمــل مــن التأويــل إال وجهــا واحــدا واملتشــابه مــا احتمــل أوجهــا”(3).
ــو  ــراد فه ــه امل ــرف من ــذي ال يع ــا ال ــراد، ام ــه امل ــرف من ــا يع ــم م ــو أن املحك ــة ه ــع اآلي ــجم م ــذي ينس ــدو أن ال   ويب
املتشــابه، ومعرفتــه إمــا ان تكــون بنحــو القطــع، وإمــا ان تكــون بنحــو الظــن، والثــاين هــو املعنــى الغالــب واملتفــوق 
عــىل غــريه، وال شــك يف حجيــة مــا علــم منــه املــراد قطعــا، أمــا مــا ظــن انــه مراد،وهــو الظاهــر، فقــد اتبــع علــامء الفقــه 

واألصــول مــن االماميــة طريقــة توصلهــم اىل حجيتــه، مــن خــالل مــا درج عليــه العقــالء يف ســريهتم القطعيــة(4).  
  وقد ذهب الشيخ الطويس اىل أن معاين القرآن عىل أربعة أقسام (5): 

ــا،  ــي معرفته ــا، والتعاط ــول فيه ــف الق ــد تكل ــوز ألح ــال جي ــا، ف ــم هب ــاىل بالعل ــص اهلل تع ــي  اخت ــاين الت األول : املع
.(6){ يبِّ ــدَ رَ ــا ِعنْ ُمهَ ــامَ ِعلْ ــلْ إِنَّ ا ُق ــاهَ سَ ــانَ ُمرْ ِة أَيَّ ــاعَ ــِن السَّ ــأَلونَكَ عَ سْ ــه تعاىل:{يَ ــاال، وهــو قول ــك مث وذكــر لذل

الثــاين :املعــاين التــي يكــون ظاهرهــا مطابقــا ملعناهــا، فــكل مــن عــرف اللغــة التــي خوطــب هبــا، عــرف معناهــا، مثــل  
.(7){ ــدٌ قولــه تعــاىل: {ُقــلْ ُهــوَ اهللُ أَحَ

ــالَةَ وآُتــوا  الثالــث : املعــاين املجملــة التــي ال ينبــئ ظاهرهــا عــن املــراد هبــا مفصــال ، مثــل قولــه تعــاىل: {أَقِيُمــوا الصَّ
ــِه}(9) ، فــان تفصيــل اعــداد الصــالة وعــدد  ــِن اســتَطاعَ إلي ــِت مَ ــاِس حــجُّ البَيْ ــىل النّ }(٨)، ومثــل قولــه {وهللِ عَ اةَ كَ الــزَّ
ركعاهتــا، وتفصيــل مناســك احلــج ورشوطــه، ومقاديــر النصــاب يف الــزكاة ، ال يمكــن اســتخراجه إال ببيــان النبــي 

صــىل اهلل عليــه وآلــه .
الرابع :املعاين التي يكون اللفظ فيها مشرتكا بني معنيني او اكثر، ويمكن ان يكون كل واحد منهام مرادا.

  واذا رجعنــا اىل هــذه االقســام عرفنــا ان القســم الثــاين هــو مــا كان حمكــم الداللــة ، وهــو مــا كان املــراد بــه مقطوعــا 
، وامــا القســم الرابــع فهــو جممــل الداللــة وال جيــوز االســتدالل بــه ، امــا القســم الثالــث فهــو الــذي ال يكــون حجــة 

اال بعــد تفصيــل وبيــان االئمــة لــه .
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   ومــا ذهــب إليــه الشــيخ رمحــه اهلل ارتضــاه املحقــق البحــراين مــن خــالل قولــه : ” والقــول الفصــل واملذهــب اجلــزل 
يف ذلــك مــا أفــاده شــيخ الطائفــة يف كتــاب التبيــان ، وتلقــاه بالقبــول مجلــة مــن علامئنــا األعيــان (1٠).    
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املبحث األول : استنباط احلكم الرشعي من الكتاب العزيز
يندرج حتت موضوع استنباط األحكام الرشعية من الكتاب العزيز املطالب اآلتية:

املطلب األول: آراء العلامء يف استنباط األحكام من الكتاب العزيز
اختلــف الفقهــاء يف كيفيــة اســتنباط األحــكام الرشعيــة مــن الكتــاب العزيــز، فقــد تبنــى فريــق منهــم العمــل بظاهــر 
ــب اىل  ــد ذه ــه، وق ــرصف عن ــذي ي ــل ال ــود الدلي ــريه، اال بوج ــذ بغ ــوزوا األخ ــا، ومل جي ــم مطلق ــرآن الكري ــاظ الق ألف
ذلــك ابــن حــزم بقولــه :” ومدعــي التأويــل وتــارك الظاهــر تــارك للوحــي، مــدع لعلــم الغيــب، وكل يشء غــاب عــن 
ــه دليــل مــن رضورة عقــل، أو نــص مــن اهلل، أو مــن رســوله  املشــاهد الــذي هــو الظاهــر، فهــو غيــب مــا مل يقــم علي
o، أو امجــاع” (11)، واســتدل لذلــكـ  بــام يظهــر مــن كلامتــهـ  بــأن الــالزم مــن عــدم العمــل بالظاهــر هــو عــدم التفاهــم 
، وبطــالن خطــاب اهلل تعــاىل ، واحتــج لقولــه : بــأن املســميات مــن األعــراض أو األجســام البــد ان تكــون هلــا أســامء 
ختتــص هبــا ومتيزهــا عــن املســميات االخــر، كــي يتــم التفاهــم  مــن خالهلــا، ولــو مل يكــن لــكل معنــى اســم خيتــص 

بــه ملــا صــح البيــان ابــدا(1٢).
ــه اهلل)  ــراوي (رمح ــد الغ ــل حمم ــد نق ــاب، وق ــر الكت ــة ظواه ــض حجي ــة رف ــامء االمامي ــض عل ــب إىل بع ــني  نس يف ح
ــة)، ثــم ذكــر  حتفظــه  ــة الغراب ــراه) : (االخباريــون منعــوا عنهــا مطلقــا وهــو يف غاي ــد البهبهــاين (طــاب ث قــول الوحي
هلــذه النســبة وقــال : ان هنــاك مــن مل يذهــب للمنــع منهــم الفيــض الكاشــاين ، ونعمــة اهلل اجلزائــري ، والبحــراين(13)، 
بــل نســب املحقــق القمــي إليهــم عــدم جــواز االســتدالل بــكل القــرآن، دون ان يذكــر هلــم أي كلــامت يف خصــوص 

ــك(14) . ذل
ــة، وانــام ذهبــوا إىل عــدم  ونــر أن يف هــذه النســبة نظــراً، إذ إن املومــأ إليهــم مل جيــردوا الظواهــر عــن احلجي   
جــواز اســتنباط األحــكام الرشعيــة مــن ظواهــر الكتــاب، التــي مل تفــرس مــن جهــة املعصومــني(15)، وإىل ذلــك أشــار 
االســرتابادي : ” إنــه ال ســبيل لنــا فيــام ال نعلمــه مــن األحــكام الرشعيــة النظريــة، أصليةكانــت أو فرعيــة ، إال الســامع 
مــن الصادقــني (عليهــم الســالم) ،وإنــه ال جيــوز اســتنباط األحــكام النظريةمــن ظواهــر كتــاب اهلل مــا مل يعلــم أحواهلــام 
مــن جهــة أهــل الذكرعليهــم الســالم” (16) ، وهبــذا يعــود اخلــالف نظريــا، وال واقــع لــه ، وإىل مــا ذكرنــا ذهــب الســيد 
حممــد تقــي احلكيــم فقــال : إن اخلــالف  ”خــالف شــكيل ، فهــم ال يمنعــون مــن العمــل بظواهــر الكتــاب مطلقــا ، وانــام 

يمنعــون عنــه إذا مل يقــرتن بالفحــص عــن خمصصــه أو ناســخه أو مقيــده”(17).
   وقــد اتضــح أن هــذا الــرأي هــو افــرتايض ليــس اال، اذ مل يقــل أحــد رصاحــة بعــدم حجيــة ظواهــر الكتــاب مطلقــا، 
ــه هــذا القــول ، ذكــر مــا خيالــف تلــك النســبة، فقــال:” ال ينبغــي  فالفيــض الكاشــاين،وهو مــن الفريــق املنســوب الي
ان يرتــاب أحــد يف جــواز تفســري القــرآن لغــري املعصومــني عليهــم الســالمفي اجلملــة، واال ملــا صــح قوهلــم يف أخبــار 
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كثــرية”إذا جاءكــم منــا حديــث فاعرضــوه عــىل كتــاب اهلل ” (1٨) ، كــام يــأيت ذكرهــا، بــل مــا جــاز لنــا االنتفــاع بالقــرآن 
أصــال، مــع أنــه الثقــل األكربالواجــب االتبــاع املقتــد بــه.... إذ أحاديثهــم عليهــم الســالم مثــل القــرآن منهــا عــام 

وخــاص، جممــل ومبــني، حمكــم ومتشــابه،إىل غــري ذلــك ” (19).
يف حــني نجــد الســيد الصــدر شــارح كتــاب (الوافيــة يف علــم األصــول)، وهــو مــن الفريــق االخــر، ذهــب اىل أن عــدم 
حجيــة ظواهــر الكتــاب يلتئــم مــع مقتــىض األصــل، وهــو عــدم جــواز العمــل بالظــن، وألن الظاهــر ظــن فــال جيــوز 
العمــل بــه، اال مــا خــرج بالدليــل ، ومــا خــرج بالدليــل هــو العمــل بظواهــر االخبــار، ال ظواهــر القــرآن، ولكــن لــو 
خلينــا وأنفســنا-كام ذكــر-  لعملنــا بظواهــر الكتــاب والســنة، غــري أنــا منعنــا مــن ذلــك يف القــرآن؛ للمنــع مــن اتبــاع 
املتشــابه ، كــام منعنــا مــن تفســري القــرآن واتبــاع الظــن ، بخــالف االخبــار، فقــد عمــل هبــا أصحــاب االئمــة ، ولــوال 

هــذا لكنــا متوقفــني عــن العمــل بظواهرهــا  كذلــك (٢٠).



٦٧

gاملطلب الثاين: عدم االستغناء يف فهم الكتاب عن املعصومني 
 إناملذهــب الصحيــح لفقهــاء االماميــة هــو عــدم االســتغناء يف فهــم القــرآن واســتنباط األحــكام الرشعيــة مــن آيــات 
األحــكام عــن االخبــار الــواردة عــن الرســول واالئمــة عليهــم الســالم، وبذلــك يقــول الشــهيد حممــد باقــر الصــدر: 
ــة االســتنباط وفهــم الرشيعــة، بمعنــى انــه البــد يف مقــام األخــذ مــن أحدمهــا  ” وهــذان الثقــالن متقارنــان يف عملي
مالحظــة االخــر أيضــا، بحيــث يلحــظ جممــوع الكتــاب والســنة كأهنــام كالم شــخص واحــد، فكــام ال جيــوز العمــل 
ببعــض القــرآن بقطــع النظــر عــن البعــض االخــر وبــدون االلتفــات إىل خمصصاتــه ومقيداتــه يف البعــض االخــر، وال 
جيــوز العمــل بالســنة بقطــع النظــر عــن القــرآن، كذلــك ال جيــوز العمــل بالقــرآن بقطــع النظــر عــن الســنة، ومثــل هــذا 
ال يــدل عــىل عــدم جــواز العمــل بظواهــر القــرآن الكريــم، وانــام يــدل عــىل وجــوب الفحــص قبــل العمــل بالظاهــر، 

وهــذا أمــر مفــروغ عنــه ومتســامل عليــه” (٢1).
 ويقــول املحقــق النائينــي: ” ان املدعــى هــو العمــل بعــد مراجعــة مــا ورد عــن اهــل البيــت من التفســري وبعــد الفحص 
عــن املقيــدات واملخصصــات، فانــه ال يدعــي احــد جــواز االســتقالل يف العمــل بظاهــر الكتــاب بــال مراجعــة االخبار 

الــواردة عنهــم عليهم الســالم ”(٢٢).
ــلَّمَ : ”  سَ يْــِه وَ لَ ــىلَّ اهللُ عَ ُســول اهللَِّ صَ   ويمكــن ان يســتدل لذلــك بحديــث الثقلــني املتواتــر مــن الفريقــني وهــو قــول  رَ
يْتـِـي  ــُل بَ ِيت أَهْ َ ِعــرتْ ِض وَ َرْ ِء إليــاألْ ــامَ ْــُدودٌ ِمــنْ السَّ بْــلٌ ممَ ــِر ِكتَــاب اهللَّ حَ خَ ُ ِمــنْ اآلْ ــربَ ــا أَكْ ُدُمهَ ِ أَحَ ــنيْ لَ ــاِركٌ فِيُكــمْ الثَّقَ إِينِّ تَ

.(٢3)” ضَ َــوْ َّ احلْ ــيلَ ا عَ ــِردَ تَّــى يَ ــا حَ قَ ِ رتَ فْ ــنْ يَ ـُـامَ لَ إِهنَّ وَ
ــأن احلديــث الرشيــف ناطــق  بوجــوب التمســك بكالمهــم (عليهــم الســالم)؛ وذلــك ألن    ويقــرب االســتدالل ب
معنــى التمســك باملجمــوع، هــو التمســك بكالمهــم، فــال تفســري لكتــاب اهلل إال التفســري املســموع منهــم، ولــذا قــال 
(صــىل اهلل عليــه وآلــه) : ” لنيفرتقــا ” ، وإىل هــذا أشــار املحــدث االســرتابادي بقولــه :”إنــه جيــب التمســك بكالمهــم، 
إذ حينئــذ يتحقــق التمســك بمجمــوع األمريــن ، والــرس فيــه، أنــه ال ســبيل إىل فهــم مــراد اهلل إال مــن جهتهــم (عليهــم 
الســالم) ؛ ألهنــم عارفــون بناســخه ومنســوخه ، والباقــي منــه عــىل اإلطــالق واملــؤول وغــري ذلــك، دون غريهــم ”(٢4).

وقــد أصبــح مفروغــا منــه عنــد االماميــة خاصــة ان الكتــاب والســنة مهــا يف رتبــة واحــدة؛ ” ألهنــام معــا ينتســبان إىل 
اهلل تعــاىل؛ ألن نســبة الكتــاب إىل اهلل تعــاىل واضحــة، وامــا الســنة ؛ فألهنــا صــادرة عــن النبــي املعصــوم الــذي ال ينطــق 

. (٢5) ” عــن اهلــو
وهــذا الــرأي قريــب أو غــري بعيــد عــن بعــض املســلمني، فقــد نقــل عــن االمــام امحــد قولــه:” مــن تــأول القــرآن عــىل 
ــة قــد تكــون عامــة،  ــة، فهــو تأويــل أهــل البــدع؛ ألن اآلي ــة  مــن الرســول ، وال أحــد مــن الصحاب ظاهــره، بــال أدل
قصــدت لــيشء بعينــه ، والنبــي - صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم- هــو املعــرب عــن كتــاب اهلل” (٢6)، ونقــل كذلــك عــن 

األوزاعــي قولــه : ” الكتــاب أحــوج إىل الســنة مــن الســنة إىل الكتــاب” (٢7) .
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ــا  حكــام  والنتيجــة التــي ننتهــي اليهــا: أن آيــات األحــكام الظاهــرة، بــل حتــى املحكمــة ، ال يمكــن هلــا أن تنجــز لن
رشعيــا واحــدا، دون االعتــامد عــىل القرائــن املنفصلــة يف الســنة الرشيفــة، وتبعــا لذلــك فــإن االحــكام التــي عرضــت 
هلــا اآليــات الكريمــة تظــل جمملــة مــن غــري ضميمــة الســنة الرشيفــة، وكــام قــال العالمــة البهــاديل : ” خــذ أي حكــم 
ــك  ــتجد نفس ــنة ، فس ــن دون الس ــه م ــكل جوانب ــه ب ــاول ان تعرف ــات ، وح ــا اآلي ــي تناولته ــكام الت ــن األح ــئت م ش

عاجــزا عــن ذلــك ”(٢٨).
} (٢9)” أي بيانــا لــكل أمــر  ءٍ ْ ِكتَــابَ تِبْيَانــاً لـِـُكلِّ يشَ يْــكَ الْ لَ نَــا عَ لْ زَّ نَ   ولــذا قــال الطــربيس حينــام عــرض لقولــه تعــاىل : {وَ
مشــكل، ومعنــاه ليبــني كل يشء حيتــاج إليــه مــن أمــور الــرشع، فإنــه مــا مــن يشء حيتــاج اخللــق إليــه يف أمــر مــن أمــور 
دينهــم، إال و هــو مبــني يف الكتــاب إمــا بالتنصيــص عليــه، أو باإلحالــة عــىل مــا يوجــب العلــم مــن بيــان النبــي (صــىل 

اهلل عليهوآهلوســّلم) واحلجــج القائمــني مقامــه ” (3٠).
ــة إىل  ــد احلاج ــة ، تتأك ــري منصوص ــة أم غ ــت منصوص ــواء كان ــرآن، س ــة يف الق ــكام املبين ــن األح ــني م ويف كال النوع
ُكــُم  لَ ــدٌ فَ لَ ـُـنَّ وَ انَ هلَ ــإِن كَ ــدٌ فَ لَ ـُـنَّ وَ ُكــنْ هلَّ ْ يَ اُجُكــمْ إِنْ ملَّ وَ كَ أَزْ ــرَ ــا تَ ــُف مَ ُكــمْ نِصْ لَ الســنة الرشيفــة، ففــي قولــه تعــاىل { وَ
ــُع..} (31) ال يمكــن معرفــة احلكــم مــن اآليــة، وان  ُب ُــنَّ الرُّ هلَ ــنٍ وَ يْ ــآ أَوْ دَ ــةٍ ُيوِصــنيَ ِهبَ ِصيَّ ــِد وَ عْ ــنَ ِمــن بَ كْ رَ ــُع ِممَّــا تَ ُب الرُّ
كانــت نصــا يف احلكــم ، اال بعــد الرجــوع إىل الســنة، فصحيــح أهنــا نصــت عــىل ان نصيــب الــزوج هــو النصــف مــن 
تركــة الزوجــة مــع عــدم وجــود الولــد، ولكنهــا مل تذكــر نوعيــة هــذا الــزواج، أهــو دائــم او منقطــع، وان الزوجــة هــل 
ماتــت يف عــدة الطــالق او يف غريهــا، والعــدة هــل هــي مــن طــالق بائــن او رجعــي، والزوجــة مدخــول هبــا او ال، 
وهــل الزوجــان صغــريان او كبــريان، وهــل الــزوج حــر او عبــد ، وهــل هــو قاتــل لزوجتــه او ال، والديــن املســتثنى 
هــل هــو ديــن رشعــي كاخلمــس، او ديــن للنــاس ، والوصيــة هــل هــي يف حــدود الثلــث او اكثــر ؟؟، إىل غــري ذلــك 

مــن التفصيــالت التــي ال يســتغنى عــن الســنة ملعرفتهــا (3٢).



٦٩

 املطلب الثالث : القاعدة األولية يف ظواهر الكتاب
ذكرنــا ان الســيد الصــدر شــارح (الوافيــة)، ذهــب اىل ان األصــل األويل لظواهــر الكتــاب يلتئــم مــع عــدم احلجيــة، 
غــري أن  الشــيخ االنصــاري رفــض ذلــك، وذكــر أن عمــل أصحــاب االئمــة بظواهــر االخبــار كان أمــرا مركــوزا يف 
أذهاهنــم، بالنســبة إىل مطلــق الــكالم الصــادر عــن املتكلــم؛ ألجــل اإلفــادة واالســتفادة، ســواء كان مــن القــرآن أم مــن 
ــه هــو مطلــق الظهــور، ال  ــع مــن مطلــق الظــن، ولكــن اخلــارج من غــريه، وذكــر ان األصــل األويل وإن كان هــو املن

خصــوص ظواهــر االلفــاظ (33) .
غري انا يمكن ان نناقش مقولة الشيخ االنصاري عىل النحو اآليت : 

  بعــد التســليم بوجــود ذلــك االرتــكاز الــذي ذكــره الشــيخ يف إذهــان  الصحابــة، بــل يمكــن ان نؤكــد وجــوده  يف 
ــون خلــق جــو خــاص  ــذي جعــل االئمــة عليهــم الســالم حياول إذهــان املســلمني مجيعــا، ولكــن هــذا األمــر هــو ال
ــوم  ــى ي ــان حت ــا يف األذه ــل عالق ــذي ظ ــكاز ال ــك االرت ــة ذل ــو لزعزع ــك ه ــبب يف ذل ــه؛ والس ــا يكتنف ــرآن وم بالق
النــاس هــذا، وال يتــم ذلــك اال بتمييــز الكتــاب مــن مطلــق الــكالم، بوصفــه كتابــا مقدســا ال ينالــه فهــم املخلوقــني 
ــري  ــن غ ــه م ــاء ب ــاب أو االفت ــري الكت ــواز تفس ــدم ج ــىل ع ــرة ع ــات املتوات ــت الرواي ــك توجه ــه، ولذل ــة في خلصوصي
الرجــوع إىل الراســخني يف العلم،فقــد عقــد احلــر العامــيل لذلــك بابــا عنونــه بـــ (بــاب عــدم جــواز اســتنباط األحــكام 
النظريــة مــن ظواهــر القــرآن اال بعــد معرفــة تفســريها مــن االئمــة عليهــم الســالم )، وقــد اشــتمل البــاب عــىل ثامنــني 
حديثــا، والتــي ســيتم ذكــر بعضهــا الحقــا، وقــال يف آخــر البــاب : ”واألحاديــث يف ذلــك كثــرية جــدا وكــذا أحاديــث 
االبــواب الســابقة، وانــام اقتــرصت عــىل مــا ذكــرت لتجــاوزه حــد التواتــر” ثــم عقــد بابــا آخــر، عنونــه ببــاب (وجــوب 
الرجــوع يف مجيــع األحــكام اىل املعصومــني)34، وذكــر لذلــك ثالثــة واربعــني حديثــا، وعقــد بابــا آخــر عنونــه (ببــاب 
وجــوب التوقــف واالحتيــاط يف القضــاء والفتــو والعمــل يف كل مســألة نظريــة مل يعلــم حكمهــا بنــص منهــم عليــه 

الســالم)، وذكــر لذلــك ثامنيــة وســتني حديثــا(35).
ــا}(36) والتــي  يْنَــا ِمــنْ ِعبَاِدنَ طَفَ ِذيــنَ اصْ ِكتَــابَ الَّ نَــا الْ ثْ رَ  فهــم عليهــم الســالم ورثــة الكتــاب كــام يف قولــه تعاىل:{ُثــمَّ أَوْ
ِذيــنَ  ــاتٌ ِيف ُصــُدوِر الَّ يِّنَ ــاتٌ بَ ــلْ ُهــوَ آيَ فــرست بــأن اختصــاص مــرياث الكتــاب هبــم عليهــم الســالم (37)، وقوله:{بَ
يْنَُكــمْ  بَ يْنـِـي وَ ــِهيداً بَ ــى بـِـاهللَِّ شَ فَ }(3٨) وقــد فــرس بــأن املــراد منــه االئمــة عليهــم الســالم (39)، وقولــه :{ُقــلْ كَ ــمَ ِعلْ ُأوُتــوا الْ

ِكتَــاِب}(4٠) والتــي فــرست بــان اهلل تعــاىل عناهــم (عليهــم الســالم) (41). ــُم الْ ُه ِعلْ ــنْ ِعنْــدَ مَ وَ
ــع  ــالءم م ــجم وال تت ــي ال تنس ــريات الت ــذه التفس ــا هب ــا قبلن ــر مل ــن والظاه ــا نح ــرشي وبقين ــل الب ــا العق ــو حكمن  فل
االرتــكاز املوجــود يف األذهــان، وســتفيض اىل عــدم قبــول كل التفســريات التــي نصــت عليهــا االحاديــث الســابقة 
باعتبارهــا خمالفــة لظاهــر الكتــاب جمــردا، وكــام يقــول الفاضــل التــوين صاحــب كتــاب (الوافيــة يف علــم األصــول): 
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” يظهــر ذلــك ملــن تتبــع الكتــب األربعــة وغريهــا، ســيامالكايف وتفســري عــيل بــن إبراهيــم وعيــون أخبــار الرضــا، فــإن 
ثلثيهــا ، بــل أربعةأمخاســها ، ممــا خيالــف الظاهرالــذي يفهــم بحســب الوضــع اللغــوي، كــام فرس(الشــمس) ب النبــي 

ــن أيب طالبg(4٢)،...وغريهــا ”(43). ــه، و (النهــار) ب عــيل ب ــه وآل صــىل اهلل علي
  وبســبب أمهيــة كتــاب اهلل تعــاىل وحــرص املعصومــني عــىل رســم الطريــق الواضــح يف الوصــول اىل معانيــه كان البــد 
مــن اعطائــه نســقا مفارقــا يف معنــاه ومبنــاه عــن بقيــة األنســاق األخــر، فــاذا كان الكتــاب هبــذا الوصــف فالبــد ان 
ــاه يقــرتب مــن قــول علــم اهلــد الســيد  ــة، ومــا ذكرن ــة اىل فهمــه خمتلفــة عــن الطــرق املتعارف تكــون الطــرق املؤدي
املرتــىض: ” أّن كالم البــاري ســبحانه ال يشــبه كالم اخللــق ، كــام ال تشــبه أفعالــه أفعاهلــم، وهلــذه العلــة وأشــباهها ال 

يبلــغ أحــد كنــه معنــى حقيقــة تفســري كتــاب اهلل تعــاىل ، إال نبيــه وأوصيــاؤه ( عليهــم الســالم ) (44).
  وهبــذا رصح االمــام الصــادق g بقولــه ” وإنــام أراد اهلل بتعميتــه يف ذلــك أن ينتهــوا إىل بابــه ورصاطــه، وأن يعبــدوه 
وينتهــوا يف قولــه إىل طاعــة القــّوام بكتابــه، والناطقــني عــن أمــره، وأن يســتنبطوا مــا احتاجــوا إليــه مــن ذلــك عنهــم، 
ــُه الذيــنَ يســتَنْبطونُه منهــم} (45)، فأمــا  ِلمَ عَ ــِر ِمنُْهــمْ لَ ُســوِل وإىل ُأويل األمْ وُه إىل الرَّ دُّ ــوْ رَ لَ العــن أنفســهم، ثــم قال:{وَ

غريهــم فليــس يعلــم ذلــك أبــدا” (46).
وإن مل يرتــض أحــد مناقشــتنا فنقــول: إن جمــرد احتــامل داللــة تلــك الروايــات عــىل مــا ذكرنــا يوهــن قطعيــة الســرية 
؛ ألهنــا ســوف تنقلــب إىل ســرية ظنيــة، وال جيــوز االســتدالل بالظــن عــىل حجيــة الظــن، كــام هــو معلــوم، وحينهــا 

نرجــع إىل األصــل األويل، الــذي هــو عــدم حجيــة مطلــق الظــن .
وبعبــارة أخــر يمكــن أن نقــول: انــه ال يوجــد لدينــا دليــل لفظــي عــىل حجيــة الظهــور، حتــى يمكــن ان نتمســك 
ــذ  ــن االخ ــذ م ــد حينئ ــة، فالب ــرية لبي ــث ان الس ــالء، وحي ــاء العق ــرية وبن ــي الس ــة، ه ــدة االدل ــل إن عم ــه، ب بإطالق

ــار نفســها.  ــار وظواهــر االخب بالقــدر املتيقــن منهــا وهــو العمــل بظواهــر القــرآن املفــرسة باألخب
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gاملبحث الثاين: أدلة التالزم بني الكتاب العزيز واملعصومني
ال خيفــى ان عمليــة اســتنباط احلكــم الرشعــي تعتمــد عــىل االدلــة النقليــة والعقليــة، بــل ان لــب العمليــة هــو الوقــوف 
عــىل الدليــل الــذي يكــون حجــة للخــروج عــن االدانــة، ومــن املعلــوم ان الكتــاب العزيــز يعــد الدليــل األول 
للمســلمني يف اســتنباط االحــكام الرشعيــة، فالبــد اذن مــن فهــم آياتــه واســتنطاقها؛ بغيــة الوصــول اىل املعنــى املــراد، 
والرؤيــة الرئيســة التــي بنــي عليهــا البحــث هــي أن هنــاك تالزمــا معرفيــا بــني الكتــاب واملعصومــني، بمعنــى انــه ال 
يمكــن فهــم آيــات الكتــاب ملعرفــة األحــكام الرشعيــة اال بتوضيــح املعصومــني وتفســريهم هلــا، وتأسيســا عــىل ذلــك 

البــد مــن اقامــة االدلــة عــىل وجــود هــذه املالزمــة، ويمكــن توضيــح ذلــك مــن خــالل املطالــب اآلتيــة:
املطلب األول: أدلة متيز الكتاب العزيز 

مــر بنــا أن املعصومــني هــم الطريــق املوصــل إىل الفهــم الصحيــح لكتــاب اهلل تعــاىل، وقــد أكــدوا للنــاس ان الكتــاب 
ــامز هبــا عــن األنســاق األخــر، ولــوال هــذا  ــه خصائــص ان ــه فــوق ادراك املخلوقــني، وأن ل ــه خصوصية،هــي أن ل
التميــز مل تثبــت نجاعــة التــالزم بينهــم وبــني الكتــاب، إذ ســوف يكــون نســقا اعتياديــا يمكــن ألي انســان أن يقاربــه، 
ــه : ” وال خيفــى  ــه، أشــار املحقــق البحــراين اىل ذلــك بقول ــا الي ــة التــي ســنذكرها تؤكــد برصاحــة مــا ذهبن وان األدل
عــىل الفطــن املنصــف رصاحــة هــذه االدلــة يف املدعــى، وظنــي أن مــا يقابلهــا، مــع تســليم التكافــؤ، ال رصاحــة لــه يف 

املعارضــة” (47) .
ويمكن عرض الروايات التي جعلت للكتاب هذا التميز عىل النحو اآليت : 

مــا ذكرنــاه ســابقا، ان االمــام الصــادق g قــال: ” وإنــام أراد اللهبتعميتــه يف ذلــك أن ينتهــوا إىل بابــه ورصاطــه، وأن 
يعبــدوه وينتهــوا يف قولــه إىل طاعــة القــّوام بكتابــه، والناطقــني عــن أمــره، وأن يســتنبطوا مــا احتاجــوا إليــه مــن ذلــك 
ــُه الذيــنَ يســتَنْبطونُه منهــم} (4٨)،  ِلمَ عَ ــِر ِمنُْهــمْ لَ ُســوِل وإىل ُأويل األمْ وُه إىل الرَّ دُّ ــوْ رَ لَ عنهــم، العــن أنفســهم، ثــم قال:{وَ

فأمــا غريهــم فليــس يعلــم ذلــك أبــدا” (49).
ســأل جابــر بــن يزيــد (5٠)االمــام الباقــر(g) عــن يشء مــن التفســري قــال:” فأجابنــي ، ثــم ســألته عنــه ثانيــة، فأجابنــي 
بجــواب آخــر، فقلــت : كنــتَ أجبتنــي يف هــذه املســألة بجــواب غــري هــذا، فقــال : يــا جابــر إن للقــرآن بطنــا وللبطــن 
بطنــا ولــه ظهــر، وللظهــر ظهــر، يــا جابــر وليــس يشء أبعــد مــن عقــول الرجــال مــن تفســري القــرآن، وإّن اآليــة يكــون 

أوهلــا يف يشء، وآخرهــا يف يشء، وهــو كالم متصــل متــرصف” (51) .
ــو  ــىل، ل ــال: ب ــا يكفيهــم القــرآن؟ ق ــه الســائل:” وم ــب االمــام الصــادق g حــني يقــول ل يف بعــض األحاديــث جيي
ــه )؟ قــال: بــىل ، قــد فــرسه لرجــل واحــد،  ــه وآل ــه مفــرساً، قــال : أومــا فــّرسه رســول اهلل ( صــىل اهلل علي وجــدوا ل

ــك الرجــل ...”(5٢). ــأنَ ذل ــة ش ــرس لالم وف
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ــو  ــال أب ــون، فق ــذا يزعم ــال: هك ــرصة؟ ق ــل الب ــه أه ــت فقي ــادة أن ــا قت ــادة ” ي ــرg قت ــام الباق ــأل االم ــا يس يف بعضه
ــه : بعلــم تفــرسه أم بجهــل؟ قــال: ال بعلــم،  ــادة: نعــم، فقــال ل ــه قت جعفــر g: بلغنــي أنــك تفــرس القرآن؟فقــال ل
فقــال لــه أبــو جعفــر g: فــإن كنــت تفــرسه بعلــم فأنــت أنــت.... وحيــك يــا قتــادة إن كنــت إنــام فــرست القــرآن مــن 
تلقــاء نفســك فقــد هلكتوأهلكــت ، وإن كنــت قــد أخذتــه مــن الرجــال فقــد هلكــت وأهلكــت، وحيــك يــا قتــادة إنــام 

يعــرف القــرآن منخوطــب بــه”(53).
املطلب الثاين : تصنيف األخبار

يمكــن تصنيــف االخبــار التــي نصــت عــىل التــالزم بــني الكتــاب واملعصومينوالــواردة عنهــم عليهــم الســالم اىل تســع 
طوائــف، وهــي عــىل النحــو االيت: 

الطائفــة األوىل : االخبــار الناهيــة عــن تفســري القــرآن بالــرأي، وهــي اخبــار كثــرية يــكاد يكــون مضموهنا واحــدا، مثل 
مــا روي عــن أيب عبــد اهللgمــن فــرس القــرآن برأيــه ، إن أصــاب مل يؤجــر، وإن أخطــأ خــر أبعــد مــن الســامء(54).

ــز  ــىل عج ــت ع ــرية دل ــات كث ــي رواي ــرآن، وه ــل ادراك الق ــدرة العق ــدم ق ــىل ع ــة ع ــار الدال ــة :االخب ــة الثاني الطائف
ــول  ــن عق ــد م ــس يشء أبع ــول : لي ــد اهلل(g) يق ــن ايب عب ــا روي ع ــا م ــاب اهلل ، ومنه ــم كت ــانية لفه ــدارك االنس امل

ــرآن(55). ــن الق ــال ع الرج
الطائفــة الثالثــة : االخبــار الدالــة عــىل عــدم جــواز االفتــاء بالقــرآن، منهــا  قــول االمــام الصــادق g ملــن يفتــي بكتــاب 
اهلل وســنة نبيــه : أنــت فقيــه أهــل العــراق، قــال: نعــم ، قــال: فبــام تفتيهــم؟ قــال بكتــاب اهلل وســنة نبيــه، قــال: تعــرف 
ــه وتعــرف الناســخ  واملنســوخ؟ قــال: نعــم، قــال: ولقــد ادعيــت علــام، ويلــك مــا جعــل اهلل  كتــاب اهلل حــق معرفت
ذلــك إال عنــد أهــل الكتــاب الذيــن أنــزل عليهــم، ويلــك والهــو إال عنــد اخلــاص مــن ذريــة نبينــا (صــىل اهلل عليــه 

واله)،ومــا ورثــك اهلل مــن كتابــه حرفــا”(56).
الطائفــة الرابعــة :االخبــار الدالــة عــىل أن الكتــاب الناطــق هــو أمــري املؤمنــني g منهــا قولــه (g):”هــذا كتــاب اهلل 

الصامــت، وأنــا كتــاب اهلل الناطــق”(57). 
الطائفــة اخلامســة : االخبــار الدالــة عــىل عــدم متييــز النــاس بــني املحكــم واملتشــابه، وبــني الناســخ واملنســوخ، وبــني 
العــام واخلــاص، وغريهــا، منهــا قــول الصــادق g ” وذلــك أهنــم رضبــوا بعــض القــرآن ببعض،واحتجوا باملنســوخ، 
وهــم يظنــون أنــه الناســخ واحتجــوا باملتشــابه وهــم يــرون أنــه املحكــم .... ، ومتــى ماادعــى معرفــة هــذه االقســام 

مــدع بغــري دليــل، فهــو كاذب مرتــاب، مفــرت عــىل اهلل الكذبورســوله، ومــأواه جهنــم وبئــس املصــري”(5٨).
الطائفــة السادســة : االخبــار الدالــة عــىل وجــود الظاهــر والباطــن  يف القــرآن، وهــي روايــات كثــرية جــدا مبثوثــة يف 
مصــادر احلديــث عنــد مجهــور املســلمني، وهــي كذلــك يف مصــادر احلديــث الشــيعية ، منهــا مــا رواه احلــر العامــيل 
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ــن  ــر وبط ــا ظه ــة اال وهل ــرآن آي ــن الق ــا م ــة : ” م ــذه الرواي ــن ه ــر g ع ــام الباق ــار االم ــن يس ــل ب ــأل الفضي ــني س ح
، قــال g ظهــره تنزيلــه وبطنــه تأويلــه ، ومنــه مــا قــد مــىض، ومنــه مــا مل يكــن ، جيــري كــام جتــري الشــمس والقمــر 
ــُه إاِلَّ اهلل  أِْويلَ ــُم تَ لَ عْ ــا يَ مَ ــاء ، قــال اهلل : { وَ ، كل مــا جــاء تأويــل يشء يكــون عــىل االمــوات ، كــام يكــون عــىل األحي

ــم } نحــن نعلمــه ” (59). والراســخون ِىف العل
الطائفــة الســابعة : االخبــار الدالــة عــىل أن القــرآن ال يكــون حجــة اال بقّيــم ، منهــا مــا قالــه  منصــور بــن حــازم : حــني 
مــىض رســول اهلل مــن كان حجــة اهلل عــىل خلقــه ؟ قالــوا القــرآن ، فنظــرت يف القــرآن فــإذا هــو خياصــم بــه املرجــى 
والقــدري والزنديــق الــذي ال يؤمــن بــه حتــى يغلــب الرجــال بخصومتــه ، فعرفــت ان القــرآن ال يكــون حجــة اال 

بقيــم ...فاشــهد ان عليــا كان قيــم القــرآن ...فقــال االمــام الصــادق g رمحــك اهلل(6٠)
ــم  ــم وه ــخون يف العل ــه اال اهلل والراس ــن الفاظ ــراد م ــم امل ــرآن ال يعل ــىل أن الق ــة ع ــار الدال ــة : االخب ــة الثامن الطائف
bالرســول واوصيــاؤه عليهــم الســالم. وهــي روايــات كثــرية جــدا منهــا : مــا رواه  بريــد بــن معاويــة، عــن أحدمهــا
ــُه إاِلَّ اهلل والراســخون ِىف العلــم } ” فرســول اهلل صــىل اهلل عليــه وآلــه أفضــل  أِْويلَ ــُم تَ لَ عْ ــا يَ مَ يف قولــه اهلل عــز وجــل: { وَ
الراســخني يف العلــم، قــد علمــه اهلل عــز وجــل مجيــع مــا أنــزل عليــه مــن التنزيــل والتأويــل، ومــا كان اهلل لينــزل عليــه 

شــيئامل يعلمــه تأويلــه، وأوصيــاؤه مــن بعــده يعلمونــه كلــه”(61).
الطائفــة التاســعة : االخبــار الدالــة عــىل عــدم جــواز التكلــم يف القــرآن بغــري علــم، عــن الصــادق ، عــن آبائــه ( عليهــم 
الســالم ): إن أهــل البــرصة كتبــوا إىل احلســني بــن عــيل (b) يســألونه عــن الصمــد، فكتــب إليهــم : بســم اهلل الرمحــن 
ــدي  ــمعت ج ــاين س ــم، ف ــري عل ــه بغ ــوا في ــه، وال تتكلم ــوا في ــرآن وال جتادل ــوا يف الق ــال ختوض ــد، ف ــا بع ــم، أم الرحي

رســول اهلل ( صــىل اهلل عليــه وآلــه ) يقــول: مــن قــال يف القــرآن بغــري علــم فليتبــوأ مقعــده مــن النــار(6٢).
املطلب الثالث : حتليل األخبار ومناقشة اآلراء 

يتبنــى هــذا املطلــب حتليــل االخبــار مــن دون الوقــوف عــىل ســندها، اذ ال جــدو مــن ذلــك بعــد أن ادعــى   
تواترهــا اكثــر علــامء االماميــة، فقــد  قــال الشــيخ االنصــاري : ”واقــو مــا يتمســك هلــم يف ذلــك وجهــان : احدمهــا 
االخبــار املتواتــرة املدعــى ظهورهــا يف املنــع عــن ذلــك ”(63)، وقــال الشــيخ النائينــي ” ان االخبــار الناهيــة عــن العمــل 
ــل  ــن العم ــة ع ــار الناهي ــي : ” ان االخب ــق العراق ــال املحق ــرة”(64)، وق ــل متوات ــتفيضة ، ب ــت مس ــاب وان كان بالكت
بالكتــاب وان كانــت مســتفيضة بــل متواتــرة ”(65)، وقــال الســيد اخلوئــي ” وال خيفــى عليــك ان هــذه االخبــار الناهيــة 
عــن العمــل بظواهــر القــرآن مــن دون داللــة االئمــة عليهــم الســالم وان بلغــت التواتــر حتــى ادعــى بعضهــم بلوغهــا 

(66)” مئتــني ومخســني حديثــا ، اال ان هلــا معارضــات اقــو
ــاك توجهــا خاصــا مــن االئمــة (عليهــم الســالم)حول تفســري القــرآن  ــار أن هن ــدو مــن هــذه االخب ــا يب وكــام مــر بن
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وفهــم املــراد منــه، وهــو أهنــم يريــدون ربــط النــاس مجيعــا، فقهــاء ومفرسيــن، هبــم (عليهــم الســالم)، فهــم وحدهــم 
- كــام اتضــح - يميــزون بــني حمكمــه ومتشــاهبه ، وناســخه ومنســوخه. 

  وليــس مــن املجــدي مناقشــة ســند هــذه الروايــات الكثــرية، ولكــن مــع ذلــك مل يرتــض الشــهيد الصــدر تواترهــا 
ــات ترجــع إىل طوائــف ثــالث(67): مجيعــا، إذ ذكــر أن متــام الرواي

الطائفــة األوىل: مــا تصــد لبيــان أن املــراد مــن القــرآن ال يفهمــه اال االئمــة (عليهــم الســالم)، وغريهــم جيــب ان 
يأخــذوا تفســري القــرآن منهــم (عليهــم الســالم). 

الطائفــة الثانيــة: مــا تصــد لبيــان عــدم جــواز االســتقالل عــن املعصومــني يف فهــم القــرآن فهــو وحــده ليــس حجــة 
وانــام هــو احــد الثقلــني .

الطائفة الثالثة : ما تصد للنهي عن تفسري القرآن بالرأي. 
وقــد ذكــر (قــدس رسه) ان الطائفــة الثانيــة تامــة ســندا، وعليــه ال يمكــن ان نســتغني يف مقــام فهــم القــرآن واســتنباط 
احلــالل واحلــرام عــن االئمــة عليهــم الســالم، بــل ورد يف لســان بعضهــا تأنيــب مــن يدعــي االســتغناء ولــو عمــال 
عــن االئمــة، وأمــا الطائفــة الثالثــة فذكــر أهنــا تنهــى عــن الــرأي املصطلــح الــذي كان ســائدا يف ذلــك الوقــت، وإذا 
مل حيصــل االطمئنــان لذلــك فنقــول ان الظهــور مســتحكم اجلــذور يف االذهــان ، فــال يمكــن ان يكتفــى للــردع عنــه 

بإطــالق تلــك الروايــات التــي هــي بحاجــة إىل اثبــات وجــود االطــالق هلــا (6٨).
  انام الكالم يقع يف الطائفة األوىل، فقد ذكر ان االستدالل هبا غري تام للوجوه االتية: 

األول :أن الطائفــة األوىل غــري تامــة مــن حيــث الداللــة، فــإن حــرص الفهــم باألئمــة املعصومــني يعنــي الغــاء احلجيــة، 
وســد بــاب االســتنباط العــريف واعــامل القواعــد العرفيــة الســتخراج املعــاين مــن القــرآن مــن لــدن غريهــم ، وهــو ممــا 

ال يمكــن االلتــزام بــه .
الثــاين : إن هــذه االخبــار غــري تامــة ســندا، ومعــه يشــك يف الــردع عــن الســرية، فنســتصحب عــدم الــردع الثابــت يف 

أول الرشيعــة .
ــدل عــىل  ــره، ممــا ي ــه وتقري ــة بقــول املعصــوم وفعل ــرة، احلاكي ــة املتوات ــار معارضــة للســنة القطعي الثالــث : إن االخب
ــم  ــاب الكري ــة الكت ــة مرجعي ــح  يف عرضي ــه، كالرصي ــني وامثال ــث الثقل ــل إن حدي ــلمني، ب ــرآن للمس ــة الق مرجعي
ــاب  ــرد كت ــو جم ــم فه ــاب الكري ــا الكت ــرتة، وام ــو الع ــدا وه ــع واح ــك كان املرج ــن كذل ــرة، وإذا مل يك ــرتة الطاه للع
الغــاز، ومــع التســليم بــان هــذه االخبــار تــدل عــىل املنــع، ولكــن مــع ذلــك نقــول إن العمــل بالظهــور القــرآين ينبــع 
مــن االرتــكاز الــذي حيظــى بأمهيــة خطــرية؛ وال يكفــي لزحزحتــه، جمــرد صــدور اربــع روايــات، بــل البــد ان يكــون 

الــردع يتناســب مــع مقــدار العمــل بالظهــور(69). 
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ثــم إنه(طــاب ثــراه) أضــاف أمريــن آخريــن ملــا ذكــره أوال، وقــال إن بإضافتهــام حيصــل االطمئنــان مــن كــون هــذه 
األخبــار جمعولــة، أو كــون املقصــود غــري مــا يظهــر منهــا، واألمــران مهــا : 

األول : وجــود ظاهــرة مشــرتكة يف تلــك الروايــات، وهــي حماولــة ابعــاد النــاس عــن ظواهــر الرشيعــة، واالخــذ هبــم 
إىل االمــور الباطنيــة، وســوف حيصــل الظــن القــوي بكــذب هــذه الروايــات وكوهنــا مــن احيــاءات هــذا الــذوق، الــذي 
كان اجتاهــا عامــا يف غــري الســلف الصالــح، أمثــال زرارة وحممــد بــن مســلم وأرضاهبــام، مــن فقهــاء ظاهــر الرشيعــة 
الذيــن اخذنــا عنهــم احكامنــا، االمــر الــذي يدفــع بنــا إىل عــدم التســليم بالروايــات، حتــى لــو كانــت كثــرية، فيــام إذا 
كانــت متفقــة عــىل مضمــون واحــد، ولكنهــا تكشــف عــن ظاهــرة مشــرتكة تناســب االحيــاء املشــرتك بــني رواهتــا، 
ــه  ــات، واالطــالع عــىل خصوصيات ــه مــن الرواي ــراوي وتارخيــه وجممــوع مــا نقل ــد مــن مراجعــة حــال ال ــه الب وعلي

ومزاجــه؛ لتكــون عنــارص تدخــل يف عمليــة االســتنباط وتســقط األحاديــث عــن درجــة التواتــر املفيــد للعلــم(7٠).
ــه  ــعة يف الفق ــاحة واس ــت مس ــي احتل ــة الت ــائل املهم ــن املس ــاب م ــر الكت ــل بظواه ــواز العم ــألة ج ــاين : ان مس الث
ــان ايقــاف هــذا  ــك ف ــي، وعــىل ذل ــع العقالئ ــق مقتــىض الطب ــة األحــكام، وان العمــل بمقتــىض الظاهــر يواف ومعرف
الطبــع بحاجــة إىل بيانــات كثــرية وإعالمــات متتاليــة، والبــد هلــا ان تشــيع وتــذاع يف االوســاط، وال يقتــرص فيهــا عــىل 

ــا(71).   شــخص ضعيــف قــد ســمع احلديــث صدفــة فنقلــه لن
ويمكن ان نسجل عىل ما ذكره (رمحه اهلل) املالحظات االتية : 

األوىل : إن حــرص فهــم القــرآن باألئمــة ال يــالزم اســقاط حجيــة القــرآن، او ســد بــاب االســتنباط العــريف منــه، وانــام 
القصــد مــن ورائــه هــو أن القــرآن البــد لــه مــن قّيــم؛ ألنــه ليــس مــن ســنخ قــول املخلوقــني، والقيــم واملختــص بــه هــم 
الرســول واالئمــة عليهــم الســالم، وهــذا االمــر ليــس غريبــا حتــى عــىل الدســاتري الوضعيــة، فكثــريا مــا تكــون هنــاك 
جلنــة خمتصــة تفــرس مــواد الدســتور، وال يســتطيع أي فقيــه قضائــي ان يبــت بمســألة خالفيــة فيــه، مــا مل تنــص عليهــا 

ة للدســتور . تلــك اهليــأة املفــرسِّ
الثانيــة: ذكرنــا أن مســألة العمــل بظواهــر الكتــاب مل ينــص عليهــا دليــل مــن الشــارع، وانــام هــي مرتكــزة يف أذهــان 
النــاس، وألن الــردع عــن هــذا االرتــكاز قضيــة غــري عقالئيــة، لــذا أصبحــت هــذه األحاديــث- التــي تدعــي ان مــراد 
الشــارع مــن القــرآن ال يفهمــه اال االئمــة - غــري موافقــة للطبــع، ولكــن ســوف نســأل متــى كانــت التكاليــف الرشعيــة 

موافقــة للطبــع ومنســجمة مــع امليــول والرغبــات البرشيــة.
الثالثــة: إن الطائفــة التــي حــرصت فهــم القــرآن هبــم (عليهــم الســالم) يمكــن ان يدعــى تواترهــا كذلــك، ومل تقتــرص 

عــىل اربــع روايــات عــىل مــا أشــار قــدس اهلل روحــه الزكيــة (7٢). 
الرابعــة: إن األصــل األويل الــذي تــم االتفــاق عليــه هــو اصالــة احلرمــة ملطلــق الظــن، فهــو الــذي يســتصحب بعــد 
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الشــك بجريــان الســرية عــىل العمــل بظواهــر الكتــاب.
اخلامســة: ان الســنة القطعيــة املتواتــرة يمكــن ان يدعــى اهنــا كانــت قائمــة عــىل العمــل بظواهــر القــرآن املفــرسة منهــم 
عليهــم الســالم، وامــا حديــث الثقلــني فهــو اكثــر داللــة للامنــع، إذ يمكــن ان يقــال ان العمــل بالكتــاب منفــردا حيقــق 

االفــرتاق بــني الثقلــني، واملطلــوب هــو عــدم االفــرتاق حتــى يــردا احلــوض عــىل الرســول.
السادســة: ان فقهــاء الظاهــر مــن امثــال زرارة وحممــد بــن مســلم ومجيــل بــن دراج وبريــد بــن معاويــة وغريهــم، قــد 
 ــي يمكــن ان تنــدرج حتــت الطائفــة األوىل ، فقــد رو ــرية الت رووا عــن االئمــة (عليهــم الســالم ) األحاديــث الكث
احلــر يف الوســائل عــن فقهــاء الظاهــر الروايــات الكثــرية ، ولكنــا ســنقترص عــىل بعضهــا مــع ذكــر ســندها عــىل النحــو 

اآليت: 
عــن الفضــل ، عــن موســى بــن القاســم ، عــن ابــن أيب عمــري، أو غــريه، عــن مجيــل بــن دراج، عــن زرارة، عــن أيب 
ــم  ــة (عليه ــه األئم ــد، تعرف ــن بع ــا مل يك ــه م ــا كان، ومن ــه م ــه، من ــبعة أوج ــىل س ــرآن ع ــري الق ــال : تفس ــر gق جعف

الســالم) (73).
عــن حممــد بــن حييــى، عــن حممــد بــن احلســني ، عــن صفــوان بــن حييــى، عــن العــالء بــن رزيــن، عــن حممــد بــن مســلم، 
عــن أيب جعفــر ( عليــه الســالم)، قــال: إن مــن عندنــا يزعمــون أن قــول اهلل عــز وجــل : ( فســألوا أهــل الذكــر إن كنتــم 
ال تعلمــون ) أهنــم اليهــود والنصــار، قــال: إذن يدعوكــم إىل دينهــم، قــال: ـ ثــم قــال بيــده إىل صــدره :ـ نحــن أهــل 

الذكــر، ونحن املســؤولون(74).
عــيل بــن إبراهيــم يف ( تفســريه ) عــن أمحــد بــن إدريــس ، عــن حممــد بــن عبــد اجلّبــار، عــن ابــن أيب عمــري، عــن محــاد 
بــن عثــامن، عــن حممــد بــن مســلم، عــن أيب جعفرg(والقــرآن رضب فيــه األمثــال للنــاس ، وخاطــب نبيــه ( صــىل اهلل 

عليــه وآلــه ) بــه، ونحــن نعلمــه، فليــس يعلمــه غرينــا (75).
عــن يعقــوب بــن يزيــد، عــن ابــن أيب عمــري، عــن ابــن اذينــة، عــن بريــد بــن معاويــة، عــن أيب جعفــر  يف قولــه:( وإنــه 

لذكــر لــك ولقومــك وســوف تســئلون   قــال : إنــام عنانــا هبــا ، نحــن أهــل الذكــر، ونحــن املســؤولون(76).
عــن عــيل بــن حممــد، عــن عبــداهلل بــن عــيل، عــن إبراهيــم ابــن إســحاق، عــن عبــداهلل بــن محــاد ، عــن بريــد بــن معاويــة 
، عــن أحدمهــا (b) يف قــول اهلل عــّز وجــّل: ( ومــا يعلــم تأويلــه إال اهلل والراســخون يف العلــم ) فرســول اهلل ( صــىل 
اهلل عليــه وآلــه ) أفضــل الراســخني يف العلــم ، قــد عّلمــه اهلل مجيــع مــا أنــزل عليــه مــن التنزيــل والتأويــل، ومــا كان اهلل 

لينــّزل عليــه شــيئا ال يعلمــه تأويلــه ، وأوصيــاؤه مــن بعــده يعلمونــه(77).
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gاملبحث الثالث : عدم التالزم بني الكتاب واملعصومني
ــنة  ــز والس ــاب العزي ــني الكت ــة ب ــكام الرشعي ــتنباط االح ــريف يف اس ــالزم املع ــألة الت ــددت اآلراء يف مس تع  
ــة وبعضهــا اآلخــر بالضعيفــة، ولكــن مــع ذلــك ال خيــرج عــن كــون االخــري  الرشيفةواتســم بعضهــا باحلجــة القوي
رأيــا يذكــر حــني عــرض األدلــة؛ ألن زاويــة النظــر املوضوعيــة يف البحــث العلمــي عــرض اآلراء املتقابلــة ومناقشــتها 
وصــوال اىل حتديــد الــرأي األقــو املبتنــي عــىل احلجــج الدامغــة، ولــذا ســيتبنى هــذا املبحــث عــرض ادلــة القائلــني 
ــن  ــة، ولك ــنة الرشيف ــة اىل الس ــال حاج ــة ب ــكام الرشعي ــتنباط االح ــواز اس ــاب وج ــم الكت ــتقالل بفه ــواز االس بج
ــني : ــني اآلتي ــه مــن املطلب ــا تبيين ســيتضح ان ذلــك ال يعــدو ان يكــون ســو خــالف نظــري افــرتايض، ويمكــن لن

املطلب األول : أدلة القائلني بعدم التالزم
اســتدل عــىل عــدم التــالزم بــني القــرآن والســنة الرشيفــة بأدلــة متعــددة، ومــن ذلــك مــا نســبه احلــر العامــيل إىل أحــد 
املعارصيــن لــه مــن دون ان يذكــر اســمه، فقــد ذكــر ســتة عــرش دليال مــع مناقشــتها (7٨)، وتنــاول آخــرون أدلــة تناظرها 

، ولكنــا ســنرجعها مجيعــا إىل اربعــة أدلــة هــي عــىل النحــو االيت :
الدليــل األول: إن القــرآن نــزل حجــة عــىل الرســالة، وإن النبــي صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم كان قــد حتــد النــاس 
مجيعــا عــىل أن يأتــوا ولــو بســورة مــن مثلــه، ومعنــى هــذا أن النــاس - وال ســيام العــرب منهــم- كانــوا يفهمــون معــاين 
القــرآن مــن ظواهــره، فــإذا كان ملغــزا، مل تصــح مطالبتهــم بمعارضتــه، ومل يثبــت هلــم اعجــازه؛ الهنــم ليســوا ممــن 

يســتطيعون فهمــه، وهــو ينــايف الغــرض مــن انــزال القــرآن ودعــوة البــرش إىل االيــامن بــه (79).
  غــري ان مناقشــة مــا ذكــر واضحــة، اذ يمكــن أن يقــال: ان اعجــاز القــرآن والقــول بــه اكثــر داللــة لالجتــاه االخــر، 
الــذي أراد ان يظــل القــرآن مرتبطــا باملعصومــني عليهــم الســالم؛ ألنــه مــن ســنخ كالم ال يقــف عــىل حقيقتــه اال اهلل 
والراســخون يف العلــم، ولــوكان ميــرسا للعــرب ملــا اختلفــوا يف معانيــه، وظلــوا خمتلفــني حتــى هــذا الوقــت، فــام اكثــر 
اآلراء يف تفســري القــرآن حتــى اللفــظ الواضــح ، ولــو كان هنــاك اتفــاق عــىل ان املــراد مقطــوع بــه، لــكان هنــاك تفســري 

واحــد وقــول واحــد منــذ نــزول القــرآن إىل يــوم النــاس هــذا .
 وال يغيــب عــن التنويــه مــا توصــل إليــه الفكــر احلديــث، مــن اآلراء اجلديــدة التــي تفتحــت عــىل آفــاق نظــر جديــدة، 
وذلــك إلعطــاء الــدور األهــم للمفــرس واملتلقــي يف تفســري النــص أيــا كان، وتعــد (اهلرمونيطيقيــة)(٨٠) اجلدليــة التــي 
تبناهــا (جادامــر)(٨1) نقطــة بــدء مــع عالقــة املفــرس والنــص، ال يف النصــوص االدبيــة فحســب، بــل تعــد إىل اعــادة 
 ،النظــر يف الــرتاث الدينــي حــول تفســري القــرآن منــذ اقــدم عصــوره وحتــى االن، ليتضــح لــه كيــف اختلفــت الــرؤ
ــول:  ــد ليق ــو زي ــد اب ــرص حام ــك ن ــتثمر ذل ــرآين(٨٢)، ويس ــص الق ــىل الن ــه ع ــرص بظروف ــري كل ع ــح تأث ــف أصب وكي
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”نســتطيع ان نكشــف عــن موقــف االجتاهــات املعــارصة مــن تفســري النــص القــرآين، ونــر داللــة تعــدد التفســريات 
عــىل موقــف املفــرس مــن واقعــه املعــارص، أيــا كان ادعــاء املوضوعيــة الــذي يدعيــه هــذا املفــرس أو ذاك ”(٨3).

ويــر كذلــك ”ان اللغــة يف النصــوص- وان كانــت معــارصة للقــارئ –ليســت بينــة بذاهتــا، إذ يتدخــل افــق القــارئ 
الفكــري والثقــايف يف فهــم لغــة النــص، ومــن ثــم يف انتــاج داللتــه ، ولعلــه مــن قبيــل التكــرار املهــم ان نســتدعي قــول 
االمــام عــيل ” القــرآن محــال اوجــه ” (٨4)، او نســتعيد قولــه الــذي ســبق االستشــهاد بــه : ” ان القــرآن خــط مســطور 

بــني دفتــني ال ينطــق ، انــام يتكلــم بــه الرجــال(٨5)”(٨6). 
أمــا تفســري الكتــاب العزيــز فــإن الوجــدان حاكــم عــىل ذلــك، إذ ليــس مــن املقبــول عنــدي عــدم تصــدي املعصومــني، 
يف مــدة وجودهــم، أو تصــدي واحــد منهــم عــىل األقــل لتفســري الثقــل العظيــم؛ ليبينــوا مــراد الشــارع مــن االلفــاظ 
التــي اعجــزت البلغــاء عــىل ان يأتــوا بســورة مــن مثلــه، وبعــد تفســريهم (عليهــم الســالم) ســوف يكــون املــراد منــه 
واضحــا وغــري ملغــز، وتصــح  وقتئــذ مطالبتهــم بمعارضتــه؛ ألن االعجــاز ســوف يكــون ثابتــا بعــد بياهنــم لــه ، وال 

يكــون الغــرض منتفيــا مــن انزالــه ودعــوة البــرش إىل االيــامن بــه.      
ــل  ــه والعم ــذ ب ــاب واالخ ــك بالكت ــوب التمس ــىل وج ــة ع ــرة الدال ــات املتضاف ــتدالل بالرواي ــاين : االس ــل الث الدلي

ــني . ــني الفريق ــر ب ــني املتوات ــث الثقل ــل حدي ــه مث بموجب
 ويمكــن مناقشــة ذلــك بالقــول بــأن روايــات هــذه الطائفــة، تفيــد وجــوب التمســك بالثقلــني معــا، مــن دون تفاضــل 
بينهــام، كــام يظهــر مــن قولــه o بروايــة الكلينــي : ” إين قــد تركــت فيكــم أمريــن لــن تضلــوا بعــدي مــا إن متســكتم 
ــوض  ــيل احل ــى يرداع ــا حت ــن يفرتق ــام ل ــد إيل أهن ــد عه ــري ق ــف اخلب ــإن اللطي ــي، ف ــل بيت ــرتيت أه ــاب اهلل وع ــام: كت هب
 ،كهاتــني - ومجــع بــني مســّبحتيه (٨7)- وال أقــول كهاتــني - ومجــع بــني املسّبحةوالوســطى - فتســبق إحدامهــا األخر

فتمســكوا هبــام ال تزلــوا وال تضلــواوال تقدموهــم فتضلــوا”(٨٨).
الدليــل الثالــث : االســتدالل بالروايــات التــي أمــرت بعــرض االخبــار عــىل الكتــاب، والتــي أدعــي تواترهــا ، بحيــث 
ــار هــي الفــرع، مــن  ــار الصحيحــة مــن غريهــا، فيكــون هــو األصــل، واالخب ــز االخب ــارا لتميي ــاب معي يكــون الكت
قبيــل ان مــا خالــف الكتــاب يــرضب عــىل اجلــدار، او انــه باطــل، او انــه زخــرف(٨9)، او انــه منهــي عــن قبولــه (9٠)، او 
ان االئمــة مل تقلــه(91)، وقــد ذكــر الســيد اخلوئــي ” ان هــذه الروايــات رصحيــة يف حجيــة ظواهــر الكتــاب ، وانــه ممــا 

تفهمــه عامــة اهــل اللســان العارفــني بالفصيــح مــن لغــة العــرب”(9٢).
  ويمكــن ان نالحــظ عــىل ذلــك ان هــذا الضابــط  قــد وضعــه االئمــة (عليهــم الســالم ) لتمييــز كالمهــم - الــذي ال 
ينطــق عــن اهلــو- عــن الــكالم املنســوب إليهــم، فهــم أبنــاء القــرآن وال يمكــن ان خيالفــوه ويأمــروا بــيشء خمالــف 
لــه، وهــذا معنــاه ان هنــاك كالمــا ينتســب إليهــم حقــا، وآخــر مل يقولــوه، ال ســيام إذا كان خمالفــا لــه، فــإذا وجــد خــربان 
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متعارضــان، فالبــد ان يكــون احدمهــا مكذوبــا عــىل االمــام ، فحينئــذ نحمــل املخالفــة يف روايــات العــرض عــىل مــا 
إذا كان مضمــون اخلــرب مبطــال حلكــم القــرآن كلــه، امــا ختصيــص القــرآن باخلــرب فهــو بيــان ال خمالفــة .

   ويمكــن ان يقــول اصحــاب االجتــاه االخــر كذلــك بــأن املــراد مــن بطــالن اخلــرب املخالــف للقــرآن، هــو فيــام إذا علــم 
تفســري القــرآن باألثرالصحيــح، إذ ال شــك يف بطــالن املخصــص إذا كانــت إرادة العمــوم مــن القــرآن معلومــة بالنــص 

الرصيــح، واملخالفــة بــدون ذلك غــري معلومــة (93).
  والصحيــح انــه ال منافــاة بــني الطائفتــني، وهــذا مــا نشــعر بــه بالوجــدان؛ النــا كــام ذكرنــا ان هنــاك احتــادا بــني القــرآن 
ــإذا جــاء خــرب  ــاب، ف ــني وشــارح ومفصــل للكت ــال: أن كالمهــم هــو مب ــا يمكــن ان يق ــة م ــح، غاي وقوهلــم الصحي
ــري إىل  ــم نص ــاب، نع ــف للكت ــه خمال ــة ان ــدار بحج ــه اجل ــرضب ب ــن ان ن ــال يمك ــاب، ف ــال للكت ــح وكان مفص صحي
ذلــك لوجــود اخلــرب الصحيــح اآلخــر املعــارض لــألول، والــذي كان موافقــا او غــري خمالــف للكتــاب، ولــوال هــذه 

املعارضــة ملــا جترأنــا  لطــرح ذلــك اخلــرب الصحيــح، حتــى لــو كان خمالفــا لظاهــر الكتــاب.   
الدليــل الرابــع: األخبــار التــي ورد فيهــا اســتدالل االمامgبالقــرآن عــىل كثــري مــن األحــكام، فلــو مل تكــن ظواهــر 
الكتــاب حجــة بمفردهــا، فكيــف يســتدل هبــا االمــام يف قبــال االخريــن، مــن قبيــل قولهgملــا قــال زرارة : قلــت أليب 
جعفــر عليــه الســالم: ” أال ختــربين مــن أيــن علمــت وقلــت: إن املســح ببعــض الــرأس وبعــض الرجلــني؟ فضحــك 
وقــال: يــا زرارة قالــه رســول اهلل صــىل اهلل عليــه وآلــه ونــزل بــه الكتــاب مــن اهلل ؛ ألن اهلل عــز وجــل قــال: ” فاغســلوا 
وجوهكــم ”، فعرفنــا أن الوجــه كلــه ينبغــي أن يغســل، ثــم قــال: ” وأيديكــم إىل املرافــق ” فوصــل اليديــن إىل املرفقــني 
ــال: ” وامســحوا برؤوســكم ”  ــكالم، فق ــني ال ــم فصــل ب ــه ينبغــي هلــام أن يغســال إىل املرفقــني، ث ــا أن بالوجــه فعرفن
ــاء، ثــم وصــل الرجلــني بالــرأس كــام وصــل  ــا حــني قــال: ” برؤوســكم ” أن املســحببعض الــرأس ملــكان الب فعرفن

اليديــن بالوجــه فقــال: ” وأرجلكــم إىل الكعبــني ” فعرفنــا حــني وصلهــام بالــرأس أن املســح عــىل بعضهــام” (94).
تَبَيَّنُواْ }(95). ُكمْ فَاِسقٌ بِنَبَإٍ فَ آءَ  او قولهgيصف احدهم، أنه فاسق، فذكر انه لقول اهلل تعاىل: { إِن جَ

  غــري أن االســتدالل هبــذه الطائفــة يمكــن ان يكــون تفســريا وتوضيحــا مــن االمامgلآلخــر، الــذي مل يتحــدد عنــده 
ــه االمــام بالقــرآن، فــال يتــم االســتدالل هبــذه الروايــات، اال  ــّج علي ــا احت ــو كان واضحــا، مل املعنــى الظاهــر، واال ل
ــح ان هــذه  ــراد ظاهــرا بينهــام، فيحــاول االمامgارجــاع االخــر إىل هــذا الظاهــر، ولكــن الصحي ــى امل إذا كان املعن
ــا اختلــف  ــو كان االمــر هبــذا الوضــوح مــن القــرآن مل ــه ل الطائفــة صاحلــة لالجتــاه االخــر، والشــاهد عــىل ذلــك، ان

النــاس والفقهــاء يف املــراد.
  املطلب الثاين : جدو اخلالف بني اآلراء

اعتمــدت املدرســة األصوليــة عــىل الــرأي الــذي يذهــب اىل امضــاء الشــارع  لبنــاء العقــالء وســريهتم املعتمــدة عــىل 
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األخــذ  بظاهــر االلفــاظ، اال مــع وجــود القرينــة املخالفــة للظاهــر، وهومــا تســامل عليــه اجلميــع، واخلــالف انــام يتصور 
يف وجــود القرينــة الصارفــة عــن الظهــور وعدمهــا، ومــن املعلــوم انــه إذا وجــدت قرينــة ختالــف ظاهــر القــرآن، فــان 
ــات  ــذي قســم الرواي ــان يكــون لصاحلهــا، وقــد أشــار إىل ذلــك اغلــب األصوليــني ومنهــم املحقــق العراقــي ال البي

الناهيــة عــن العمــل بالكتــاب، والتــي ادعــى تواترهــا، إىل طائفتــني : 
األوىل : تنهى عن تفسري القرآن بالرأي واالستحسان الظني .

الثانية : الروايات الدالة عىل املنع عن االستقالل يف العمل بظواهر الكتاب من دون مراجعة اخبار املعصومني.
وذكــر ان الطائفــة الثانيــة ال تنهــى عــن العمــل بالظاهــر بعــد مراجعــة اخبارهــم والفحــص عــن ختصيصهــا ونســخها 

وارادة خــالف ظاهرهــا، وهــذا ممــا ال خــالف فيــه (96).
  وقــد ذكرنــا ان االجتــاه اآلخــر أّمــن عــىل هــذا القــول وال يــر خالفــه، وان اشــتد النقــاش واخلصــام بــني الفريقــني، 
ــع فكالمهــا ال حيكــم  ــة للعمــل بظواهــر القــرآن، امــا يف الواق ــا، أي يف القاعــدة األولي وحينهــا يعــود اخلــالف نظري

بظواهــر الكتــاب، اال بعــد الفحــص عــن املخصــص مــن االخبــار.
 ونقــل الشــيخ االنصــاري قــول شــيخه النراقــي : ” إن اخلــالف يف اعتبــار ظواهــر الكتــاب قليــل اجلــدو، إذ ليســت 
آيــة متعلقــة بالفــروع أو األصــول، إال ورديف بياهنــا أو يف احلكــم املوافــق هلــا خــرب أوأخبــار كثــرية، بــل انعقداإلمجــاع 
عــىل أكثرهــا، مــع أن جــّل آيــات األصــول والفــروع، بــل كلهــا، ممــا تعلــق احلكــم فيهــا بأمورجمملــة، ال يمكــن العمــل 

هبــا إال بعــد أخذتفصيلهــا مــن األخبــار”(97).
 غــري أن الشــيخ مل يرتــض ذلــك ، وذكــر ان هــذا يتــم يف اآليــات الــواردة يف العبــادات، امــا املعامــالت ففيهــا اطالقــات 
بَيْــعَ }(99)،  ــلَّ اهللُ الْ أَحَ ُعقــوِد}(9٨) ، و{وَ ُفــوا بالْ كثــرية، يمكــن االقتصــار عليهــا مــن دون الرجــوع إىل االخبــار، مثــل {أَوْ

اضٍ }(1٠٠) ، وغريها (1٠1). ــرَ ــنْ تَ ةً عَ ــارَ و{ ِجتَ
وال خيفــى أن هــذه االطالقــات هــي مــن اآليــات املحكمــة والتــي حيــدد معناهــا املعصومــون أنفســهم، أي اهنــم قــد 
حــددوا معناهــا وفرسوهــا، وهــذا مــا يظهــر مــن قــول االمــام عيلgبنقــل الســيد مرتــىض األنصــاري عــن تفســري 
النعــامين : ” وأمــا مــا يف القــرآن تأويلــه يف تنزيلــه، فهــو كل آيــة حمكمــة نزلــت يف حتريــم يشء مــن االمــور املتعارفــة 
التــي كانــت يف أيــام العــرب تأويلهــا يف تنزيلهــا، فليــس حيتــاج فيهــا إىل تفســري أكثــر مــن تأويلهــا، وذلــك مثــل قولــه 
ــا}(1٠3)، ومثــل ذلــك يف  بَ مَ الرِّ ــرَّ حَ ــعَ وَ بَيْ ــلَّ اهللُ الْ أَحَ }1٠٢{وَ نَاُتُكمْ بَ اُتُكــمْ وَ هَ يُْكــمْ ُأمَّ لَ ــتْ عَ مَ تعــاىل يف التحريــم : {ُحرِّ
ــل:  ــى التحلي ــه عــّز وجــّل يف معن ــه ، وقول ــه إىل مســألة عن ــاج املســتمع ل ــري ممــا حــرم اهلل ســبحانه، ال حيت القــرآن كث
ــُة  ِيمَ ُكــمْ هبَ ُعُقــوِد ُأِحلَّــتْ لَ ُفــواْ بِالْ نـُـواْ أَوْ ِذيــنَ آمَ ــا الَّ َ ــا أَهيُّ }(1٠4) وقولــه: { يَ ــاً لُكــمْ تَاعَ اُمــُه مَ طَعَ ــِر وَ يْــُد البَحْ ُكــمْ صَ {ُأِحــلَّ لَ

ــاِم} ” (1٠5). األَنْعَ
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  وخالصــة مــا انتهينــا إليــه أن البحــث يف امكانيــة االســتقالل بفهــم الكتــاب مــن دون املعصومــني مــا هــو اال بحــث 
ــات  ــن املخصص ــص ع ــد الفح ــرآن اال بع ــن الق ــم م ــتنتجون احلك ــا  ال يس ــاء مجيع ــرتايض، إذ إن الفقه ــري واف نظ
ــه  ــو ظــن ان ــى ل ــان لصاحلــه، حت ــإذا ورد املخصــص يكــون الظهــور والبي ــواردة يف الســنة الصحيحــة، ف ــة ال املنفصل
خمالــف لظاهــر الكتــاب، ولكــن لــو مل يكــن هنــاك خمصــص مــن االخبــار – وهــو جمــرد افــرتاض – فهنــا يــأيت هــذا 

ــى أن األصــل األويل هــو مــع الظاهــر أو ال. البحــث، بمعن
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اخلامتة
لعــل مــن أهــم مــا يثمــره البحــث هــو ذكــر أهــم النتائــج التــي توصــل اليهــا، ولكــن قبــل ذلــك نقــول ان أهــم   
ثمــرة هــي ان اغلــب االبحــاث تــكاد تكــون نظريــة وان اســهمت بخلــق مســاحات واســعة مــن اخلــالف، وبعــد هــذه 
اجلولــة نحــاول عــرض أهــم النتائــج التــي انتهــى اليهــا بحثنا(التــالزم املعــريف بــني الكتــاب واملعصومــني)، وهــي عــىل 

النحــو اآليت :
ــد هلــا مــن كتــاب حيمــل تعاليــم الســامء وهــذا الكتــاب مرتبــط  ــة اخلامتــة الب ان الرشيعــة االســالمية بوصفهــا الديان

بالنبــي واهــل بيتــه عليهــم الســالم، بحيــث ال ينفــك احدمهــا عــن االخــر اىل يــوم الديــن.
إن املذهــب الصحيــح لفقهــاء االماميــة هــو عــدم االســتغناء يف فهــم القــرآن واســتنباط األحــكام الرشعيــة مــن آيــات 

األحــكام عــن االخبــار الــواردة عــن الرســول واالئمــة عليهــم الســالم.
ان عــدم االســتغناء يف فهــم الكتــاب عــن الســنة الرشيفــة  قريــب أو غــري بعيــد عــن بعــض املســلمني،  فمــن  تــأول 
القــرآن عــىل ظاهــره، بــال دليــل مــن الرســول يكــون تأويــل أهــل البــدع ، وأن الكتــاب أحــوج إىل الســنة مــن الســنة 

إىل الكتــاب.
إن آيــات األحــكام الظاهــرة، بــل حتــى املحكمــة، ال يمكــن هلــا أن تنجــز لنــا  حكــام رشعيــا واحــدا، دون االعتــامد 
ــات الكريمــة تظــل  ــن املنفصلــة يف الســنة الرشيفــة، وتبعــا لذلــك فــإن االحــكام التــي عرضــت هلــا اآلي عــىل القرائ

جمملــة مــن غــري ضميمــة الســنة الرشيفــة.
ــببا  ــه كان س ــول اىل معاني ــح يف الوص ــق الواض ــم الطري ــىل رس ــني ع ــرص املعصوم ــاىل وح ــاب اهلل تع ــة كت ان أمهي
ــة اىل فهمــه  ــة األنســاق األخــر، ولذلــك اصبحــت الطــرق املؤدي ــاه عــن بقي ــاه ومبن ــه نســقا مفارقــا يف معن إلعطائ

ــة. ــرق املتعارف ــن الط ــة ع خمتلف
ــة، هــي  ــة الظهــور، حتــى يمكــن ان نتمســك بإطالقــه، بــل إن عمــدة االدل ــا دليــل لفظــي عــىل حجي ال يوجــد لدين
الســرية وبنــاء العقــالء، وحيــث ان الســرية لبيــة، فالبــد حينئــذ مــن االخــذ بالقــدر املتيقــن منهــا وهــو العمــل بظواهــر 

القــرآن املفــرسة باألخبــار وظواهــر االخبــار نفســها.
ان االخبــار التــي دلــت عــىل التــالزم بــني الكتــاب واملعصومــني متواتــرة وال جــدو مــن مناقشــة ســندها، بــام فيهــا 

االحاديــث التــي حــرصت فهــم القــرآن هبــم عليهــم الســالم.
ال يمكــن قبــول عــدم تصــدي املعصومــني لتفســري الكتــاب  وتوضيــح معانيــه ، وبعــد تصدهيــم ال يكــون كتابــا ملغــزا 

وال يكــون عديــم الفائــدة، وال جيــوز حينئــذ ان نرجــع اىل مــن يفــرسه مــن غريهــم عليهــم الســالم .
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3٠-جممع البيان يف تفسري القرآن  ، ج5-6، ص5٨6

31- النساء : 1٢
3٢- ينظر : مفتاح الوصول اىل علم األصول ، ٢/٢4

33- ينظر : فرائد األصول ، ٢/64
 -34

35- وسائل الشيعة ، ج ٢7ص 176.
36- فاطر : 3٢

ــة  ــة مــن ظواهــر القــرآن اال بعــد معرف ــواب (عــدم جــواز اســتنباط األحــكام النظري ــاب 13 مــن اب 37- ينظــر : وســائل الشــيعة ، الب
ــث 34، ج٢7، ص 1٨٨ ــة ) ، احلدي ــن االئم ــريها م تفس

3٨- العنكبوت : 49
39- ينظر : وسائل الشيعة ، باب 13 ، األحاديث ، 9 ، 1٠ ، 11 ، 1٢ ، 54 ، 55 ، 56 ، ج ٢7 

4٠- الرعد : 43
41- ينظر : وسائل الشيعة ، باب 13، احلديث 15 ، ، ج٢7، ص 1٨1

4٢- رو الكلينــي  عــن ســهل، عــن حممــد، عــن أبيــه ، عــن أيب عبــد اهلل g قال:ســألته عــن قــول اهلل عــز وجــل: ” والشــمس وضحيهــا 
ــه وآلــه) هبأوضــح اهلل عــز وجــل للنــاس دينهــم، قــال: قلــت: ” القمــر إذا تليهــا ”؟ قــال:  ” قــال: الشــمس رســول اهلل (صــىل اهلل علي
ذاك أمــري املؤمنــني gتــال رســول اهلل (صــىل اهلل عليــه وآلــه) ونفثــه بالعلــم نفثــا، قــال: قلــت: ” والليــل إذا يغشــيها ”؟ قــال: ذاك أئمــة 
اجلــور الذيــن اســتبدوا باالمــر دون آل الرســول (صــىل اهلل عليــه وآلــه) وجلســوا جملســا كان آل الرســوألوىل بــه منهــم فغشــوا ديــن اهلل 
بالظلــم واجلــور فحكــى اهلل فعلهــم فقــال: ” والليــل إذا يغشــيها ”: قــال: قلــت: ” والنهــار إذا جليهــا ”؟ قــال: ذلــك االمــام مــن ذريــة 
فاطمــة (عليهــا الســالم) يســأل عــن دينرســول اهلل (صــىل اهلل عليــه وآلــه) فيجليــه ملــن ســأله فحكــى اهلل عــز وجــل قولــه فقــال: ” والنهــار 
ــة:  ــاري ، املطبع ــرب الغف ــيل أك ــق: ع ــح وتعلي ــي  ، ج٨ ، ص٨1 ، تصحي ــحاق الكلين ــن إس ــوب ب ــن يعق ــد ب ــكايف،  حمم ــا ”( ال إذا جليه
حيــدري ، دار الكتــب اإلســالمية – طهــران ،الطبعةاخلامســة 1363 ش) – (وســائل الشــيعة ، بــاب 13 ، ح ٨٠ ، ج ٢7 ، ص ٢٠5)
43- الوافيــة يف أصــول الفقــه ، الفاضــل التــوين ، ، ص 136 ، حتقيــق: حممــد حســني الرضــوي الكشــمريي، جممــع الفكــر اإلســالمي 

مؤسســة إســامعيليان ، الطبعــة األوىل املحققــة، رجــب 141٢هـــ
44- وسائل الشيعة ، عن رسالة املحكم واملتشابه للسيد املرتىض ، ٢7/ ٢٠1

45- النساء : ٨3



٨٥

46- بحار االنوار ، حممد باقر املجليس ، ٨9/ 1٠٠، مؤسسة الوفاء - بريوت – لبنان ، الطبعة الثانية املصححة 19٨3 م

47- احلدائق النارضة  ، 67/1
4٨- النساء : ٨3

49- بحار االنوار ، حممد باقر املجليس ، ٨9/ 1٠٠، مؤسسة الوفاء - بريوت – لبنان ، الطبعة الثانية املصححة 19٨3 م
5٠- هــو أبــو عبــد اهلل - وقيــل أبــو حممــد - اجلعفــي، عــريب قديــم نســبه ، لقــى أبــا جعفروأبــا عبــد اهلل عليهــام الســالم، ومــات يف أيامــه، 
ســنة ثــامن وعرشيــن ومائــة ، رو عنــه مجاعــة غمــز فيهــم وضعفــوا، منهــم: عمــرو بــن شــمر، ومفضــل بــن صالــح، ومنخــل بــن مجيــل، 
ويوســف بــن يعقــوب. وكان يف نفســه خمتلطا(ينظــر : رجــال النجــايش ، أبــو العبــاس أمحــد بــن عــيل بــن العبــاس النجــايش األســدي 
الكــويف ، 13٠/1، حتقيــق : موســى الشــبريي الزنجــاين ، مؤسســة النــرش اإلســالمي ، مجاعــة املدرســني بقــم ، ايران،الطبعــة اخلامســة 

1416هـ)
51- وسائل الشيعة ، باب 13 ، ح 41 ، ج٢7، ص19٢

5٢- وسائل الشيعة ، باب 13 ، ح 3، ج٢7،ص17٨
53- الكايف ، ٨/ 3٨٢

54- وسائل الشيعة ، باب 13 ، ح66 ، ج ٢7 ، ص٢٠٢.
55- الوسائل ، ب 13، ح69،ج٢7،ص٢٠3.  

56- بحار االنوار ، ٢/٢93
57- الوسائل ، باب 5 حتريم احلكم بغري الكتاب والسنة ، ح1٢، ج٢7، ص34

5٨- بحار االنوار،ج9٠ ، ص3
59- وسائل الشيعة ، باب 13، حديث 49، ج٢7،ص196

6٠-الوسائل ، باب 13 ، ح1 ، ص176، ج٢7
61- الوسائل ، باب 13 ، ح6،ج٢7، ص1٨1

6٢- الوسائل : باب 13 ، ح35 ، ج٢7 ، ص 1٨9
63- فرائد األصول ، ٢/56

64- فوائد األصول : 3/ 136
65-هناية االفكار ، 3/ 9٢ 

66- غاية املأمول من علم األصول ، 11٨/٢
67- ينظر : مباحث األصول ، ٢٢٨/٢

6٨- مباحث األصول ، ٢3٢/٢
69- بحوث يف علم األصول ،حممود اهلاشمي ، ٢٨4/4

7٠- ينظر : مباحث األصول ، ٢3٠/٢ ، بحوث يف علم األصول ، اهلاشمي ،٢٨5/4
71- ينظر : مباحث األصول ، ٢/٢31

ــي يمكــن  ــة والت ــث  اآلتي ــا األحادي ــاب الوســائل ، الحظن ــواب صفــات القــايض فقــط  مــن كت ــاب 13 مــن اب 7٢- بعــد مراجعــة الب
درجهــا حتــت الطائفــة األوىل : ( 5، 6، 13،14،15،11،1٢،9،1٠،٨،7، 16، 19، ٢٠، ٢5، ٢6 ، ٢7 ، 3٠، 3٢ ، 43،3٨ ،46 

(٨٠ ،7٨ ،7 ، 73 ، 69 ، 61 ، 59 ، 5٨ ، 56 ، 55 ، 54 ، 53 ،51 ، 5٠ ،49 ، 4٨،
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73- الوسائل الباب 13 من ابواب صفات القايض ، ح5٠ ، ج٢7، ص197
74- وسائل الشيعة ، باب7 من ابواب صفات القايض ، ح3 ،ج٢7 ، ص63

75- وسائل الشيعة ، باب 13 ، ح٨٠ ، ج ٢7 ، ص ٢٠5
76- وسائل الشيعة ، باب 7 من ابواب صفات القايض ، ح36 ، ج٢7 ، ص36

77- وسائل الشيعة ، باب 13 ، ح 6، ج٢7 ، ص179
7٨- ينظر : الفوائد الطوسية ، 163

79- ينظر : البيان يف تفسري القرآن ، ج5٠، ص 36٢
وفهــم  دراســة  دراسة نظريات تفســري   لتطــور  تشــري  املدرسة الفلســفية التي  هــي    :   (Hermeneu�cs ) ٨٠-  اهلرمنيوطيقــا 
النصــوص يف فقــه اللغة والالهوت والنقــد األديب. ويســتخدم مصطلح هرمنيوطيقــا يف الدراســات الدينيــة للداللــة عــىل دراســة 

ــت) ــع انرتني ــا ، موق ــرة  ، ويكيبيدي ــوعة احل ــة) املوس ــوص الديني ــري النص وتفس
بعملــه  اشــتهر  يف ماربــورغ،  19٠٠.  ولــد  أملــاين  جادامــري: Hans-Georg Gadamerفيلســوف  جــورج  هانــز   -٨1
ــا  ــويف يف هايدلربغ،  ٢٠٠٢..(املوســوعة احلــرة  ويكيبيدي ــده يف نظرية تفســريية (اهلرمنيوطيقا،وت ــهري احلقيقةواملنهج  وأيضا بتجدي الش

، موقــع انرتنيــت)
٨٢- ينظــر : مقدمــة  كتــاب جتــيل اجلميــل ومقــاالت اخــر هلانــز جيــورج جادامــر ، ملرتمجــه ســعيد توفيــق ، ص11 – ص36 ،املجلــس 

االعــىل للثقافــة ،1997م
٨3- اشكاليات القراءة وآليات التأويل  ، 49 

ــنَّة-  ــالٌ ُذو وجــوهٍ- تقــول و يَقولــونَ ... و لكــن حاججهــم بِالسُّ قــرآنَ محَّ ــإِن الْ قــرآن- فَ ٨4- ورد يف هنــج البالغــة ”ال ختاصمهــم بِالْ
ــن ِجيــدوا عنْهــا حِميصــا“ ، (هنــج البالغــة ، أبــو احلســن حممــد بــن احلســني املوســوي الشــهري بـــ الرشيــف الــريض ـ ص 465،   ــم لَ إِّهن فَ

املحقــق: صبحــي الصالــح ، مؤسســة دار اهلجــرة – قــم ،الطبعــة: اخلامســة - 141٢هـــ)
ــق  نْطِ ــطٌّ مســُطور بــنيَ الدفتــني ال يَ ــام هــو خَ ُقــرآن- إِنَّ ا الْ ــذَ ُقــرآنَ هَ ــا الْ منَ ــام حكَّ ّكــِم الرجــال- و إِنَّ ــا مل ُنحَ ٨5- ورد يف هنــج البالغــة ”إِنَّ

ــه الِرجال“(هنــج البالغــة ، ص 1٨٢ ) نْ ــق عَ نْطِ ــام يَ ــان- و إِنَّ بِِلســان و ال بــد لــه مــن تَرمجَ
٨6- نقد اخلطاب الديني ، نرص حامد ابو زيد ، 1٢1، سينا للنرش ، القاهرة ، مرص ، الطبعة الثانية ، 1994م.

لِّني(لسان العرب ، ج7، ص99). ُة عند امُلصَ بِّحَ طى ، صفةٌ غالبة وهي امُلسَ بَُع التي بني اإلهبام والُوسْ بَّابُة اإِلصْ ٨7- السَّ
٨٨- الكايف ، ٢/415

٨9-الوسائل ، (باب 9، من ابواب صفات القايض ، حديث 11) ، ج٢7، 11٠
9٠- الوسائل (باب 9 من ابواب صفات القايض ، حديث 35)، ج٢7،ص119
91- الوسائل (باب 9 من ابواب صفات القايض ، حديث 15)، ج٢7،ص111

9٢- البيان يف تفسري القرآن ، ج5٠ من موسوعة االمام اخلوئي ، ص٢63
93- ينظر : الوافية يف علم األصول ، 141

94- مــن ال حيــرضه الفقيــه ، أبــو جعفــر حممــد بــن عــيل بــن احلســني بــن بابويــه القمــي، ج1، ص1٠3، تصحيــح عــيل اكــرب الغفــاري ، 
مؤسســة النــرش اإلســالمي التابعــة جلامعــة املدرســني-قم، ايــران ، الطبعــة الثانيــة ، 139٢هـــ

95- احلجرات : 6 ، ينظر : الوسائل ج1٢ ص3٠9 ، باب 163من ابواب احكام العرشة ، حديث 1٠
96- ينظر : هناية االفكار ، 3/9٢



٨٧

97- فرائد األصول ، 65/1

9٨- املائدة : 1
99- البقرة : ٢75
1٠٠- النساء : ٢9

1٠1- ينظر : فرائد األصول ، 65/1
1٠٢- البقرة : 173
1٠3- البقرة : ٢75

1٠4- املائدة : ٢
1٠5- املائدة : 1، ..وسائل الشيعة ج٢5 ، ص1٠ ، باب 1 من ابواب االطعمة واالرشبة ، حديث6
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املصادر واملراجع

القرآن الكريم :
اإلتقــان يف علــوم القــرآن ، جــالل الديــن بــن عبــد الرمحــن بــن .1

ــة ، اململكــة  ايب بكــر الســيوطي،  حتقيــق مركــز الدراســات القرآني
واالوقــاف  االســالمية  الشــؤون  وزارة   ، الســعودية  العربيــة 

والدعــوة واالرشــاد (د- ت).
ــو .٢ ــي )، اب ــني النائيين ــد حس ــرات حمم ــرات ، (تقري ــود التقري أج

القاســم اخلوئــي،  مؤسســة صاحــب االمــر ، قــم ، الطبعــة االوىل 
1419م.

ــو .3 ــدي أب ــد اآلم ــن حمم ــيل ب ــكام، ع ــول األح ــكام يف أص اإلح
ــريوت ،  ــريب ، ب ــاب الع ــيل ، دار الكت ــيد اجلمي ــق س ــن ،حتقي احلس

ــة األوىل ، 14٠4هـــ. الطبع
ارشــاد الفحــول إىل حتقيــق احلــق مــن علــم االصــول ، حممــد بــن .4

عــيل بــن حممــد الشــوكاين  ، حتقيــق  أمحــد عــزو عنايــة ، النــارش دار 
الكتــاب العــريب، الطبعــة األوىل  - 1999م.

الوفــاء - .5 املجلــيس ، مؤسســة  باقــر  بحــار االنــوار ، حممــد 
م.  19٨3 املصححــة  الثانيــة  الطبعــة   ، لبنــان   – بــريوت 

بحــث االصــول ، (تقريــرات  خمطوطــة للشــيخ حممــد باقــر .6
االيــرواين) ، بقلــم مهنــد مجــال الديــن ،(د- ت).

بحــوث يف علــم األصــول ، (تقريــرات الشــهيد حممــد باقــر .7
الصــدر) ، حممــود اهلاشــمي ، ،نــرش املجمــع العلمــي للشــهيد 

14٠5م.  ، االوىل  الطبعــة  الصــدر، 
٨. ، ، ج 5٠  اخلوئــي  القاســم  ابــو   ، القــرآن  تفســري  البيــان يف 

ــي  ــام اخلوئ ــار االم ــاء اث ــة احي ــي ، مؤسس ــام اخلوئ ــوعة االم موس
، قــم ايــران .(د – ت ).

التبيــان يف تفســري القــرآن  ، ابــو جعفــر حممــد بــن احلســن .9
الطــويس ،  حتقيــق امحــد حبيــب قصــري العامــيل ، مكتــب االعــالم 

االســالمي ، الطبعــة االوىل ، 1٢٠9هـــ. 
هتذيــب االحــكام ، حممــد بــن احلســن بــن عــيل الطــويس .1٠

ــدوق ،  ــة الص ــاري ، مكتب ــرب غف ــيل اك ــه ع ــق علي ــه وعل ، صحح
1417هـــ.  -1376  ، االوىل  الطبعــة 

احلداثــة والفكــر االســالمي ، باحــث اســالمي ، مؤسســة .11
ــة االوىل ،  ــان ، الطبع ــريوت ، لبن ــرش ، ب ــق والن ــر للتحقي ام الق

٢٠٠9م.
يوســف .1٢  ، الطاهــرة  العــرتة  احــكام  يف  النــارضة  احلدائــق 

البحــراين ، حتقيــق حممــد تقــي االيــرواين ،دار االضــواء ، بــريوت ، 
لبنــان ، الطبعــة الثالثــة ، 1993م. 

ــى .13 ــد مصطف ــدي ، مهن ــراد اجل ــىل امل ــر ع ــى الظاه ــة املعن دالل
 ، لبنــان   ، بــريوت   ، زيــن احلقوقيــة  منشــورات  الديــن،  مجــال 

٢٠15م.
ــاس .14 ــن العب ــيل ب ــن ع ــد ب ــاس أمح ــو العب ــايش ، أب ــال النج رج

النجــايش األســدي الكــويف ،  حتقيــق : موســى الشــبريي الزنجــاين 
، مؤسســة النــرش اإلســالمي ، مجاعــة املدرســني بقــم ، ايــران 

،الطبعــة اخلامســة 1416هـــ.
ــري .15 ــي اجلواه ــد تق ــول ، حمم ــم االص ــن عل ــول م ــة املأم غاي

ــالمي ،  ــر االس ــع الفك ــق جمم ــي) ، حتقي ــيد اخلوئ ــرات الس (تقري
مطبعــة خاتــم االنبيــاء ، قــم ، ايــران ، الطبعــة االوىل ، 14٢9هـــ .

النــرش .16 مؤسســة  االنصــاري،  مرتــىض  األصــول،  فرائــد 
(د-ت) ايــران   ، قــم  مدرســني،  جلامعــة  التابعــة  االســالمي 

فوائــد االصــول ،  تقريــرات الشــيخ حممــد حســني النائينــي ، .17
حممــد عــيل الكاظمــي،  مؤسســة النــرش االســالمي التابعــة جلامعــة 

املدرســني بقــم ، ايــران ، 14٠6هـــ.
الفوائــد الطوســية ، حممــد بــن حســن لبحــر العامــيل ، املطبعــة .1٨

العلميــة ، قــم ، ايــران ، الطبعــة الثانيــة ، 14٢3هـــ.
الفوائــد املدنيــة والشــواهد املكيــة ، حممــد أمــني اإلســرتآبادي، .19

حتقيــق رمحــة اهلل الرمحتــي ، مؤسســة النــرش اإلســالمي التابعــة 
ــران ، الطبعــة االوىل 14٢4هـــ . جلامعــة املدرســني ، قــم ، اي

ــم .٢٠ ــو القاس ــريزا اب ــة ، امل ــول املتقن ــة يف االص ــني املحكم القوان
ــه رضــا حســني صبــح ، دار املحجــة  القمــي  ، رشحــه وعلــق علي

البيضــاء ، بــريوت ، لبنــان الطبعــة الثالثــة ، 1431هـــ.
الــكايف،  حممــد بــن يعقــوب بــن إســحاق الكلينــي  ، تصحيــح .٢1

ــب  ــدري ، دار الكت ــة: حي ــاري ، املطبع ــرب الغف ــيل أك ــق: ع وتعلي
ــة 1363 ش . ــة اخلامس ــران ،الطبع ــالمية – طه اإلس

لســان العــرب ، حممــد بــن مكــرم بــن منظــور األفريقــي .٢٢
املرصي(ابــن منظــور) ، دار صــادر ، الطبعــة االوىل ، ٢٠٠٠م.

مباحــث االصــول ، (تقريــرات حممــد باقــر الصــدر)، كاظــم .٢3
احلائــري، مكتــب االعــالم االســالمي ، مطبعــة مركــز النــرش ، 

ــم ، 14٠٨هـــ. الطبعــة االوىل ، ق
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جممــع البيــان يف تفســري القــرآن ، أبوعــيل الفضــل بــن احلســن .٢4
الطــربيس ،دار املعرفــة ، بــريوت ، لبنان ، الطبعــة االوىل ، 19٨6م.

املســتدرك عــىل الصحيحــني ، حممــد بــن عبــداهلل أبــو عبــداهلل .٢5
ــادر عطــا ، دار  ــد الق ــق : مصطفــى عب احلاكــم النيســابوري ، حتقي

ــة – بــريوت ،الطبعــة األوىل ،  199٠م.  الكتــب العلمي
ــق .٢6 ــل  ، حتقي ــن حنب ــد ب ــل ، أمح ــن حنب ــد ب ــام أمح ــند اإلم مس

: شــعيب األرنــؤوط وآخــرون ، النــارش : مؤسســة الرســالة ، 
1999م. الثانيــة  الطبعــة 

مفتــاح الوصــول اىل علــم االصــول ، امحــد كاظــم البهــاديل ، .٢7
ــة االوىل ، ٢٠٠٢م. ــان ، الطبع ــريوت ، لبن ــريب ، ب ــؤرخ الع دار امل

مــن ال حيــرضه الفقيــه ، أبــو جعفــر حممــد بــن عــيل بــن احلســني .٢٨
بــن بابويــه القمــي،  تصحيــح عــيل اكــرب الغفــاري ، مؤسســة النــرش 
اإلســالمي التابعــة جلامعــة املدرســني-قم، ايــران ، الطبعــة الثانيــة 

، 139٢هـ. 
ــرش .٢9 ــة الن ــي ،،مؤسس ــني الطبطبائ ــد حس ــة ، حمم ــة احلكم هناي

الطبعــة   ، ايــران   ، قــم   ، التابعــة جلامعــة مدرســني  االســالمي 
ــرشة 1415هـــ. ــة ع احلادي

هنــج البالغــة ، أبــو احلســن حممــد بــن احلســني املوســوي .3٠
الشــهري بـــ الرشيــف الــريض ، حتقيــق صبحــي الصالــح ، مؤسســة 

ــة – 141٢.هـــ. ــة اخلامس ــم ،الطبع ــرة – ق دار اهلج
ــد .31 ــق: حمم ــوين ، حتقي ــل الت ــه ، الفاض ــول الفق ــة يف أص الوافي

حســني الرضــوي الكشــمريي، جممــع الفكــر اإلســالمي مؤسســة 
ــة، رجــب 141٢هـــ. إســامعيليان ، الطبعــة األوىل املحقق

الوحيــد البهبهــاين وآراؤه االصوليــة – دراســة حتليليــة- ، .3٢
ــف االرشف ،  ــاء ، النج ــراوي  ، دار الضي ــن الغ ــد احلس ــد عب حمم

العــراق ، الطبعــة االوىل ، ٢٠1٠م.
وســائل الشــيعة اىل حتصيــل مســائل الرشيعــة ، حممــد بــن .33

احلســن احلــر العامــيل ، حتقيــق مؤسســة ال البيــت إلحيــاء الــرتاث 
ــة االوىل ، 141٢هـــ. ــم ، الطبع ، ق
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ملخص البحث:
   مــن بــني العلــوم العقديــة التــي نشــأت يف البيئــة اإلســالمية هــو (علــم الــكالم) ، الــذي حــاول فيــه علــامء اإلســالم 
الدفــاع عــن العقيــدة اإلســالمية يف مقابــل الديانــات واملذاهــب الوافــدة عــىل اإلســالم من هيوديــة ومســيحية وغريها.
    ثمــة إشــكالية تتعلــق بنشــأة هــذا العلــم ، ويذهــب بعــض مفكــري اإلســالم إىل أن املعتزلــة بوصفهــم أحــد املذاهــب 
اإلســالمية- هــم مــن وضــع أصــول علــم الــكالم ، واســتدلوا بحادثــة انعــزال واصــل بــن عطــاء عــن جملــس أســتاذه 
احلســن البــرصي الختالفهــم يف احلكــم عــىل فاعــل الكبــرية ، يف الوقــت الــذي يذهــب الفريــق اآلخر وهــم (اإلمامية) 

إىل أهنــم أول مــن صــاغ موضوعــات هــذا العلــم.
   وحيــاول الباحــث هنــا أن يقــف عــىل هــذه اإلشــكالية بدراســته ملوضوعــات هــذا العلــم عنــد اإلمــام أمــري املؤمنــني 
(عــيل بــن أيب طالــب) ـ عليــه الســالم- بوصفــه مؤسســاً لــه ، وبطــالن دعــو الفريــق اآلخــر القائــل بــان املعتزلــة 
هــم مؤسســو هــذا العلــم، انطالقــاً مــن مســلمة بدهييــة وهــي أن أالئمة-عليهــم الســالم-مل يكونــوا بمعــزل عــن هــذه 
املذاهــب والتيــارات الفكريــة انطالقــاً مــن كوهنــم ســادة اخللــق وحجــج اهلل عليهــم ، وأهنــم كانــوا عــىل وعــي تــام ملــا 

يرتكــه هــذا التنــوع بــني املذاهــب مــن أثــر يف نفــوس املســلمني و توجهاهتــم الفكريــة .
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Abstract
The researcher , here, endeavours to ponder over the controversy of studying such a locus for 
the commander of the believers as regarded the founder and refute the discussion of the other 
part claiming that Al-Mu`atazla is the founder, yet there is an axiomatic viewpoint here : Imams 
are not segregated from these denominations and  mental waves as they are the masters of the 
creatures and evidences of Him to other people , Moreover, they are highly cognizant of the 
fact that such a denominational diversity leaves an impact on the Muslims.
     The study ramifies into two parts with conclusion, the first tackles the science of speech and 
manifests its subjects, the second focuses upon the most important speech acts found in the 
Road of Eloquence ; monotheism , the features of Allah, justice and the doomsday.
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مقدمة البحث:
ال خيفــى عــىل الباحثــني يف الفكــر اإلســالمي تعــدد االجتاهــات الفكريــة التــي كانــت ســائدة يف زمــن االئمــة   
عليهــم الســالم ، والســبب يف ذلــك إنــام يرجــع إىل اختــالف طبيعــة األجوبــة التــي قدمهــا املفكــرون ســواء كانــوا 
فالســفة أم متكلمــني أم فقهــاء ، ملعاجلــة املشــكالت املطروحــة عــىل ســاحة البحــث يف تلــك املــدة. وهــذا التنــوع إنــام 
يرجــع إىل طبيعــة املرجعيــات التــي يســتقي املفكــر أو العــاِمل أجوبتــه منهــا ، وهــذه املرجعيــات تنوعت بــني مرجعيات 
داخليــة ناشــئة داخــل الوســط أو البيئــة اإلســالمية، يقــف يف مقدمتهــا القــرآن الكريــم والســنة النبويــة وتــراث أئمــة 
أهــل البيــت (عليهــم  الســالم) ، وثانيــا تــراث املذاهــب الكالميــة التــي نشــأت نتيجــة ملشــكالت معروضــة داخــل 
الســاحة اإلســالمية كمشــكلة اإلمامــة ومشــكلة خلــق القــرآن وغريهــا مــن املشــكالت األخــر، وبــني مرجعيــات 
ــق  ــي انتقلــت إىل الوســط اإلســالمي مــن طري ــة الت ــل الفلســفة اليوناني ــة اإلســالمية مث ــة عــىل البيئ ــة دخيل خارجي

الرتمجــة لكتــب فالســفة اليونــان أمثــال ســقراط وأفالطــون وأرســطو وأفلوطــني. 
ــه  ــاول في ــذي ح ــكالم) ، ال ــم ال ــو (عل ــالمية ه ــة اإلس ــأت يف البيئ ــي نش ــة الت ــوم العقدي ــني العل ــن ب وم  
علــامء اإلســالم الدفــاع عــن العقيــدة اإلســالمية يف مقابــل الديانــات واملذاهــب الوافــدة عــىل اإلســالم مــن هيوديــة 

وغريهــا. ومســيحية 
    ثمــة إشــكالية تتعلــق بنشــأة هــذا العلــم ، فقــد يذهــب بعــض مفكــري اإلســالم إىل أن املعتزلــة –بوصفهــم أحــد 
املذاهــب اإلســالمية- هــم أول مــن وضــع أصــول علــم الــكالم ، واســتدلوا بحادثــة انعــزال واصــل بــن عطــاء عــن 
جملــس أســتاذه احلســن البــرصي الختالفهــم يف احلكــم عــىل فاعــل الكبــرية ، يف الوقــت الــذي يذهــب الفريــق اآلخــر 

وهــم (اإلماميــة) إىل أهنــم أول مــن صــاغ موضوعــات هــذا العلــم.
   وحيــاول الباحــث هنــا أن يقــف عــىل هــذه اإلشــكالية بدراســته ملوضوعــات هــذا العلــم عنــد اإلمــام أمــري املؤمنــني 
(عــيل بــن أيب طالــب) –عليــه الســالم- بوصفــه مؤسســاً لــه وبطــالن دعــو الفريــق اآلخــر القائــل بــان املعتزلــة 
ــوا بمعــزل عــن  ــة وهــي أن األئمة-عليهــم الســالم-مل يكون ــاً مــن مســلمة بدهيي هــم مؤسســو هــذا العلــم، انطالق
هــذه املذاهــب والتيــارات الفكريــة انطالقــاً مــن كوهنــم ســادة اخللــق وحجــج اهلل عليهــم ، مــن جهــة ، ومــن جهــة 
أخــر ، أهنــم كانــوا عــىل وعــي تــام ملــا يرتكــه هــذا التنــوع بــني املذاهــب مــن أثــر يف نفــوس املســلمني ويف توجهاهتــم 
ــالمية  ــدة اإلس ــم العقي ــس صمي ــب مت ــذه املذاه ــا ه ــت هل ــي تعرض ــاث الت ــم األبح ــاً ان معظ ــة ، خصوص الفكري

كمشــكلة اإلمامــة مثــالً ومشــكلة خلــق القــرآن ، ومشــكلة اخللــق.
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    وانقســم البحــث عــىل مبحثــني وخامتــة ، عرضــت يف املبحــث األول تعريفــاً لعلــم الــكالم وبيــان موضوعاتــه، 

ــم  ــه أه ــُت في ــاين فدرس ــث الث ــا املبح ــث ، أم ــة للبح ــة رضوري ــي كمقدم ــث الكالم ــة البح ــن مرشوعي ــالً ع فض

املوضوعــات الكالميــة التــي حددهــا اإلمــام أمــري املؤمنــنيg ، وخصوصــاً يف كتابــه القيــم (هنــج البالغــة) ، ومنهــا 
موضوعــات التوحيــد وصفــات اهلل ســبحانه وتعــاىل ، والعــدل ، وغريهــا مــن املوضوعــات التــي شــكلت فيــام بعــد 

أبحاثــاً أساســية هلــذا العلــم.  



٩٧

  املبحث األول/مرشوعية البحث الكالمي:   
     يذهــب بعــض الباحثــني إىل أن علــم الــكالم* يعــد فلســفة اإلســالم عــىل احلقيقــة ، تلــك الفلســفة التــي اتســمت 
باألصالــة واإلبــداع؛ إذ ارتبــط علــم الــكالم ارتباطــاً وثيقــاً باملشــكالت الدينيــة والسياســية والثقافيــة التــي افرزهــا 
الواقــع اإلســالمي يف تطــوره، وحــاول باجتهاداتــه يف العقيــدة أن يقــدم حلــوالً هلــذه املشــكالت ،وأخــذ عــىل عاتقــه 
مهمــة الدفــاع عــن العقيــدة(1)، واقتضــت مهمتــه الدفاعيــة أن يســتعني بــكل ثقافــة ممكنــة إلبــراز مــا كمــن يف الديــن 
مــن قيــم اجيابيــة تقــف يف مواجهــة هــذه التيــارات  واســتطاع بحــق أن يكــون باجتهاداتــه يف العقيــدة  ”فلســفة 
ــكل  ــد يف تش ــبب الوحي ــالمي الس ــع اإلس ــن الواق ــا(٢).ومل يك ــن جوانبه ــري م ــة يف كث ــمت بالعقالني ــدة” اتس للعقي
ــه ،  ــة مباحث ــري يف تزكي ــر كب ــة أث ــارات املختلف ــالم باحلض ــارة اإلس ــاء حض ــل  كان اللتق ــكالم ، ب ــم ال ــث عل مباح
فرسعــان مــا قــام الداخلــون يف اإلســالم بــدور ســيايس وثقــايف واجتامعــي ملحــوظ طبــع احليــاة اإلســالمية بطابــع 
اجلــدل واملناظــرة والوصــول إىل احلقيقــة تتجــىل فيــه التأثــريات املختلفــة ملــا عرفــه املجتمــع وقتئــذ مــن ألــوان الثقافــة 

ورضوب التفكــري(3).
إذ أخــذت بيئــة  املجتمــع اإلســالمي يف التغــري بفعــل األجنــاس املختلفــة التــي دخلــت اإلســالم وهــي حتمــل معهــا 

ألوانــا مــن حضارهتــا األصليــة وطرائــق تفكريهــا وأســاليب جدهلــا الدينــي(4).
ــم يف  ــات حجيته ــيل،  وإثب ــر العق ــة النظ ــات مرشوعي ــم يف إثب ــرآن الكري ــن الق ــالم م ــو اإلس ــق متكلم ــد انطل     وق
الدفــاع عــن العقيــدة، ونقــد املخالفــني ورفضهــم ، وقــد اســتدلوا بكثــري مــن اآليــات القرآنيــة التــي تدعــو إىل التأمــل 
ــُم  ُبكْ ــمُّ الْ ــدَ اهللَِّ الصُّ ابِّ ِعنْ وَ ــدَّ َّ ال ــاىل : {إِنَّ رشَ ــه تع ــر : قول ــل والتدب ــات التأم ــن آي ــدل ، فم ــري واجل ــر والتفك والتدب
اِت  وَ ــامَ ــِق السَّ لْ } (6)، وقولــه ســبحانه: {إِنَّ ِيف خَ ــاُن ِمــمَّ ُخِلــقَ نْسَ ِ يَنُْظــِر اإلْ لْ } (5)، وقولــه عــز وجــل : {فَ ِقُلــونَ عْ ِذيــنَ الَ يَ الَّ
بَــاِب} (7). وقــد حــث القــرآن الكريــم  عــىل إعــامل العقــل والنظر  َلْ ــاتٍ أِلُويِل األْ يَ ــاِر آلَ النَّهَ يْــِل وَ ِف اللَّ تـِـالَ اخْ ِض وَ َرْ األْ وَ
ُكــونَ  ــى أَنْ يَ سَ أَنْ عَ ءٍ وَ ْ ــقَ اهللُ ِمــنْ يشَ لَ ــا خَ مَ ِض وَ َرْ األْ اِت وَ وَ ــامَ لَُكــوِت السَّ نُْظــُروا ِيف مَ ْ يَ ملَ يف العــامل بقولــه تعــاىل : {أَوَ

. (٨) { ِمنُــونَ ُه ُيؤْ ــدَ عْ ِديــثٍ بَ بِــأَيِّ حَ ُلُهــمْ فَ بَ أَجَ َ ــرتَ ــِد اقْ قَ
    وإذا كان القــرآن قــد حــث العقــول عــىل تدبــر مــا يف الكــون مــن آيــات ودعــا إىل إعــامل العقــل رصاحــةً مــن اجــل 
ــوا مــن أهــل  ــه ســواء كان ــرم احلــوار واملناظــرة مــع املخالفــني ل ــه يف الوقــت نفســه مل ُحي ــامن(9)، فان الوصــول إىل اإلي
الكتــاب أم مــن الكافريــن واملرشكــني  ، بــل إن القــرآن قــد دعــا املســلمني إىل مثــل هــذا احلــوار وشــجع عليــه ووضــع 
ِة  مَ كْ بِّــكَ بِاحلِْ ــبِيِل رَ ُع إِىلَ سَ لــه أصــوالً ومبــادئ تتبــد لنــا يف آيــات كثــرية (1٠) ، ومــن ذلــك مــن خــالل قولــه تعــاىل {ادْ
 (11) { تَِديــنَ ــُم بِاملُْهْ لَ ُهــوَ أَعْ ــبِيِلِه وَ ــنْ سَ ــلَّ عَ ــنْ ضَ ــُم بِمَ لَ بَّــكَ ُهــوَ أَعْ ــُن إِنَّ رَ سَ تـِـي ِهــيَ أَحْ ـُـمْ بِالَّ اِدهلْ جَ ــنَِة وَ َسَ ــِة احلْ ِعظَ املَْوْ وَ
ُمــوا  لَ ِذيــنَ ظَ ــُن إاِلَّ الَّ سَ تـِـي ِهــيَ أَحْ ِكتَــاِب إاِلَّ بِالَّ ــلَ الْ اِدُلــوا أَهْ الَ ُجتَ وكذلــك قولــه تعــاىل يف مناظــرة أهــل الكتــاب : {وَ
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.(1٢) { ــِلُمونَ ــُه ُمسْ ــُن لَ نَحْ اِحــدٌ وَ ُُكــمْ وَ إهِلَ ُنَــا وَ إهِلَ يُْكــمْ وَ ــِزلَ إِلَ ُأنْ يْنَــا وَ ــِزلَ إِلَ ــِذي ُأنْ نَّــا بِالَّ ُقوُلــوا آمَ ِمنُْهــمْ وَ
ــدة. ولكــن مثــل هــذا  ــات وغريهــا كانــت ســبباً يف إذكاء جــذوة البحــث واجلــدل و مباحــث العقي ومثــل هــذه اآلي
القــول ال يعنــي أن القــرآن الكريــم كتــاب جــديل، وأن دعوتــه إىل اإليــامن قائمــة عــىل أســاس جــديل(13)، إنــام هــو ُيشــري 
إىل مــا يمكــن أن يتبــع ســبيالً يف احلــوار إذا دعــت الــرضورة إىل ذلــك (14)، واهنــا محلــت املســلمني عــىل البحــث يف 
حقيقــة العقائــد األخــر للوقــوف عــىل الفــرق بينهــا وبــني العقيــدة اإلســالمية وللــرد عــىل تلــك العقائــد يف الوقــت 
نفســه ، والقــرآن نفســه وجــه نقــداً إىل خمتلــف تلــك العقائــد ، فنقــد املجــوس والنصــار واليهــود ومنكــري النبــوات 
ــر  ــي، وآخ ــدي أي ميتافيزيق ــد عق ــني (15) : نق ــني رئيس ــاً يف اجتاه ــاً عقلي ــده هنج ــج يف نق ــواهم ، وهن ــني وس والدهري

أخالقــي اجتامعــي ، ولذلــك اتســمت أبحــاث املســلمني وكتبهــم املختلفــة هبــذه الســمة النقديــة(16).
ــني يف  ــن الطاعن ــه م ــىل خمالفي ــرد ع ــن ال ــا يمك ــني ، م ــة والرباه ــن األدل ــور م ــىل ص ــم ع ــرآن الكري ــتمل الق ــد اش وق
اإلســالم وعقائــده لبيــان أحقيــة اإلســالم وضــالل معتقداهتــم ، صحيــح أن القــرآن ال يؤلــف برهانــه تأليــف املنطقــي 
مــن مقدمــة صغــر ونتيجــة ، وال يتعــرض أللفــاظ املنطــق والفلســفة التــي تســتعمل يف انســاق الرباهــني املنطقيــة ، 
وال يثــري املشــاكل العقليــة ويفصلهــا ويبنــي عليهــا (17) ، لكنــه احتــو احلجــج التــي تدحــض عقائــد خمالفيــه، فــكان 
ــد  ــه العقائ ــا بوج ــاع عنه ــة الدف ــد وكيفي ــث يف العقائ ــىل البح ــلمني ع ــزت املس ــي حف ــة الت ــل املهم ــن العوام ــك م ذل
ــائل  ــول مس ــالف ح ــارة اخل ــلمني وإث ــني املس ــدل ب ــري يف اذكاء اجل ــر كب ــاهبة أث ــات املتش ــا(1٨). وكان لآلي ــة هل املخالف
العقيــدة ، ويف نطــاق التقابــل الظاهــري بــني اآليــات التــي وقــع اخلــالف فيهــا كآيــات الــذات والصفــات التــي يوحــي 

بعضهــا بالتنزيــه وبعضهــا بالتشــبيه، واآليــات التــي يوحــي بعضهــا باجلــرب وبعضهــا باالختيــار(19) .
ــه املتكلمــون دافــع البحــث  ــذي اســتمد من ــم ، كان املصــدر األســايس ال ــا نجــد أن القــرآن الكري ومــن هن  
ــر  ــة ، والتفك ــث واملجادل ــان إىل البح ــع باإلنس ــي تدف ــة الت ــه الكريم ــض آيات ــه بع ــام تضمنت ــدل ، ب ــرة واجل واملناظ
ــي قــد أحلــت عــىل املســلمني عامــةً ، ومتكلميهــم عــىل  ــة الت ــد مــن الــرضورات التارخيي ــر، فضــالً عــن العدي والتدب
وجــه اخلصــوص ، لدفعهــم باجتــاه االنفتــاح عــىل البحــث العقــيل الكالمــي ، ومنهــا انفتاحهــم عــىل حضــارة اليونــان 
التــي متثــل انموذجــاً واضحــاً للبحــث العلمــي بعــد حركــة الرتمجــة الرسيعــة لرتاثهــم العلمــي ، ال ســيام مــا يتعلــق 
باملنطــق والفلســفة ، فضــالً عــن بــروز حركــة اإلحلــاد والزندقــة يف الوســط اإلســالمي ، األمــر الــذي تطلــب تنميــة 

ــالمية. ــدة اإلس ــىل العقي ــاظ ع ــل احلف ــن أج ــدي م ــس النق احل
وقــد حتمــل االئمــة (عليهــم الســالم) مســؤولية الكشــف عــن األســس املشــكلة للعقيــدة بوصفهــا خطــوة   
أوىل تســتلزم بعدهــا بنــاء منهــج إثباهتــا والربهنــة عليهــا لتقــدم بعــد ذلــك إىل متلقيهــا مــن أهــل العقيــدة أو مناوئيهــا ، 
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ــا(٢٠): ــر منه ــدة نذك ــباب ع ــة ألس ــه األئم ــع ب ــذي اطل ــدور ال ــذا ال ــاع ه ــن إرج ويمك
1)تركيــز اخلطــاب العقائــدي القــرآين القائــم عــىل تأكيــد حجيــة العقــل ومســاحة فاعليتــه يف الفكــر اإلنســاين عمومــاً 

وكونــه مناطــاً للتكليــف خصوصــاً.
ــام  ــاذه أم ــن اخت ــد م ــذي كان ال ب ــي ال ــف الدفاع ــي o واملوق ــد النب ــلمني بع ــد املس ــيل عن ــث العق ــيوع البح ٢)ش

ــا. ــذرة داخله ــالمية أو املتج ــدود اإلس ــارج احل ــن خ ــة م ــادة القادم ــكار املض ــل واألف ــد واملل العقائ
ــوص  ــر النص ــد بظواه ــىل التعب ــوم ع ــني يق ــة والتابع ــض الصحاب ــود إىل بع ــول تع ــن أص ــدر م ــاه ينح ــور اجت 3)ظه
واالبتعــاد عــن اخلــوض يف املجــادالت والنظــر والبحــث عــن تأويــالت وتفســريات للعديــد مــن القضايــا العقائديــة.
4)بــروز اجتــاه آخــر مهــم ولــه خطــورة كبــرية وتأثــري واضــح فيــام بعــد ناتــج عــن اختــالف الفــرق يف فهمهــا النــص 
القــرآين ، ومــن ثــم إخــراج النــص القــرآين مــن مرجعيتــه وحماولــة إخضاعــه ملــا يوافــق اآلراء املذهبيــة ليعــود ذلــك 

تطبيقــاً أبعــد مــا يكــون عــن التفســري للنــص.
ــد  ــة العقائ ــن منظوم ــف ع ــس الكش ــع أس ــة بوض ــة اجللي ــذه املهم ــب g هل ــن أيب طال ــيل ب ــام ع ــد اإلم ــد تص وق
ــم  ــن أه ــرآين ، وكان م ــص الق ــن الن ــا م ــا انطالق ــورة مفاهيمه ــا وبل ــف هب ــق التعري ــن طري ــة م ــالمية الكالمي اإلس

ــده(٢1): ــدي عن ــذا التص ــح ه مالم
ــني العقــل وظاهــر  ــق ب ــن ، والتوفي ــاع عــن الدي ــم العقــل يف الدف ــاب وحتكي ــل ظواهــر الكت 1)أســبقيته g إىل تأوي

الــرشع.
٢)بيــان مالمــح العقيــدة واملنظــور القــرآين ال ســيام فيــام ورد عنــه مــن الروايــات التــي بلغــت املئــات وتضمنتهــا كتــب 
ــم  ــة ومفاهي ــث التوفيقي ــة واملباح ــاول احلكم ــا يتن ــا مم ــري منه ــىل الكث ــة ع ــج البالغ ــتمل هن ــد ، واش ــري والعقائ التفس

العــدل والتوحيــد .
ولإلمــام عــيلg فضــل رجــوع اجتاهــات البحــث الكالمــي كافــة إليــه يف أصوهلــا املعتمــدة مــن فهــم النــص   
ــل لتلــك اجلمــل  ــام هــو تفصي ــع مــا أســهب املتكلمــون مــن بعــده يف تصنيفــه ومجعــه إن القــرآين بحيــث صــار(( مجي

األصــول))(٢٢). لتلــك  ورشح 
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:gاملبحث الثاين/ املباحث الكالمية عند اإلمام عيل
املطلب األول / مبحث األلوهية:

يعــد مبحــث األلوهيــة مــن أقــدم املباحــث الفلســفية والكالميــة التــي شــغلت عقــول الفالســفة واملتكلمــني   
عــىل الســواء ، ويتعلــق البحــث فيــه مــن حمــاور عــدة تتمثــل يف معرفتــه تعــاىل وإثبــات وجــوده وتوحيــده فضــالً عــن 

ــه . صفات
ــه ومــا  ــة هــذا املبحــث وخطورت ــن عــن أمهي ومل يكــن األئمــة ومنهــم اإلمــام أمــري املؤمنني(عليهــم الســالم)  بعيدي
يرتتــب عليــه مــن إيــامن اإلنســان أو عــدم إيامنــه الــذي يقــوده اىل الكفــر واإلحلــاد ، خصوصــاً وان عــرص اإلمــام هــو 
ــذي تطلــب مــن  ــر ال ــرة واملرشكــني ، األم ــذي كان يغــص بالكف ــك العــرص ال ــة الدعــوة اإلســالمية، ذل عــرص بداي

اإلمــام عــيل g أن جيعــل مــن خطبــه مليئــة بمفــردات هــذا املبحــث وهــو مــا نقــف عليــه يف النقــاط اآلتيــة:
أوالً: معرفة اهلل تعاىل وتوحيده.

اعتمــد أمــري املؤمنــني gعبــارات مقتضبــة عميقــة املعنــى بحيــث قــدم صــورة عــن احلــق تبــارك وتعــاىل ال   
يمكــن اإلتيــان بأحســن منهــا ولــو مجعنــا دروس التوحيــد واملعــارف كافــة وجعلنــا بعضهــا إىل جانــب بعض،فإهنــا 

ــورة . ــك الص ــم تل ــن رس ــز ع تعج
فقــد ذكــر g يف إحــد خطبــه مخــس مراحــل ملعرفــة اهلل يمكــن إجيازهــا يف مــا يــأيت :  1ـ املعرفــة اإلمجاليــة و الناقصــة    

٢ـ املعرفــة التفصيليــة   3ـ توحيــد الــذات والصفــات   4ـ اإلخــالص   5ـ نفــي التشــبيه   
قــال g مبتدئــاً: (( أول الديــن معرفتــه ))(٢3)، ال شــك أن الديــن هنــا يعنــي جمموعــة العقائــد والواجبــات و الوظائف 
ــىل  ــوة األوىل ع ــل اخلط ــة اهلل متث ــه فمعرف ــة اهلل )،وعلي ــي (معرف ــية ه ــا األساس ــوم أن دعامته ــن املعل و األخالق،وم
ــن  ــن م ــذا الدي ــس هل ــب آخر،ولي ــن جان ــة م ــه كاف ــن وفروع ــول الدي ــس ألص ــور الرئي ــب و املح ــن جان ــق م الطري
حيويــة مــن دون هــذه املعرفــة ،فمعرفتــه تعــاىل أســاس الطاعــة والعبــادة ، فــام مل يعــرف ال يمكــن أن يطــاع ، وال تتــم 

معرفتــه مــا مل يذعــن العبــد وحيكــم بوجــوب وجــوده (٢4). 
والنقطــة األخــر املفــروغ منهــا هــي أن املعرفــة اإلمجاليــة قــد أودعــت فطــرة اإلنســان وال تتطلــب أدنــى تبليــغ هبــذا 
الشــأن،وإنام بعــث األنبيــاء الســتبدال هبــذه املعرفــة اإلمجاليــة تلــك املعرفــة التفصيليــة الكاملــة املتقنــة واغنــاء جوانبهــا 
وتطهــري الفكــر البــرشي مــن أدران الــرشك وأرجاســه ،ثــم قــال g (( وكــامل معرفتــه التصديــق بــه ))(٢5)، هنالــك 
عــدة تفاســري للفــارق بــني التصديــق و املعرفــة ، بــادئ ذي بــدء املــراد هنــا باملعرفــة هــي املعرفــة الفطرية،واملقصــود 
بالتصديــق املعرفــة العلميــة واالســتداللية ، أو أن املــراد باملعرفــة هنــا املعرفــة اإلمجالية،واملقصــود بالتصديــق املعرفــة 
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التفصيليــة. أو أن املعرفــة تشــري إىل العلــم بــاهلل والتصديــق يشــري إىل اإليــامن،ألن العلــم ال يفــارق اإليامن،فاإلنســان 
قــد يوقــن بــيشء إال انــه ال يؤمــن بــه قلبيــاً ,بمعنــى التســليم بــه واإلذعــان لــه قلبيــاً،أو بتعبري آخــر االعتقــاد بــه ،وأحياناً 
يــرضب الفضــالء مثــالً النفصــال هذيــن األمريــن عــن بعضهام،فيقولــون: إن اغلــب  األفــراد يشــعرون باهللــع وال 
ســيام يف الليلــة املظلمــة حــني البقــاء إىل جانــب ميــت يف غرفــة خاليــة ,ورغــم علمهــم بأنــه ميت،لكــن كأن العلــم مل 
ينفــذ إىل أعامقهــم ويتســلل إىل قلوهبم،فلــم حيصــل ذلــك اإليــامن املطلــوب وقــد متخــض عــن هــذا اهللــع واخلشــية 
.وبعبــارة أخــر فــان العلــم هــو تلــك املعرفــة القطعيــة بالــيشء،إال أهنــا قــد تكتســب صبغــة ســطحية فــال تنفــذ إىل 
أعــامق وجــود اإلنســان وروحه،فــإذا نفــذ إىل أعامقــه وبلغــت مرحلــة اليقــني بحيــث أذعــن اإلنســان بذلــك قلبياً،فــان 

ذلــك العلــم يكتســب صفــة اإليــامن. 
ثــم قــال g يف املرحلــة الثالثــة ((وكــامل التصديــق بــه توحيــده)) فمام ال شــك فيــه أن اإلنســان مل يبلغ مرحلــة التوحيد 

الكامــل عــىل أســاس معرفتــه التفصيليــة هلل أو بتعبــري آخــر باملعرفــة القائمة عىل أســاس الدليــل و الربهان(٢6).
فالتوحيــد التــام يف أن ينــزه الــذات اإلهليــة عــن كل شــبه ومثيــل ونظــري. وذلــك ألن مــن جعــل لــه شــبيه وصنــو مل 
يعرفه،فــاهلل وجــود مطلــق غنــي بالــذات عــام ســواه وليــس كمثلــه يشء،ومــن طبيعــة األشــياء التــي هلــا أشــباه وأمثــال 

أن تكــون حمــدودة،ألن أيــاً مــن الشــبيهني منفصــل عــن اآلخــر وفاقــد لكامالتــه .
وقــد جعــل اإلمــام g توحيــد البــاري عــز وجــل أصــالً ملعرفتــه ، يقــول(( أول عبــادة اهلل معرفتــه ، وأصــل   

معرفتــه توحيــده ، ونظــام توحيــده نفــي الصفــات عنــه))(٢7).
إذن فاإلنســان ال يبلــغ مرحلــة الكــامل إال بالتصديــق بذاتــه املنزهــة يف أن واحد،واحــد العــن عدد،بــل واحــد بمعنــى 

خلــوه مــن التشــبيه واملثيــل . 
ثــم ينتقــل اإلمــام g إىل املرحلــة الرابعــة وهــي مرحلــة اإلخــالص فيقــول ((وكــامل توحيــده اإلخــالص   

والتنــزه(٢٨). التصفيــة  الغري،بمعنــى  عــن  الــيشء  تصفيــة  بمعنــى  اخللــوص  مــادة  مــن  واإلخــالص  لــه)) 
ــلب  ــض وس ــن النقائ ــاً ع ــه خالي ــا جعل ــو أم ــه ، وه ــالص ل ــون باإلخ ــد يك ــامل التوحي ــي أن ك ــذا يعن وه  
اجلســمية والعرضيــة وأمثاهلــا عنــه ،أو اإلخــالص لــه بالعمــل، وكــامل هــذا اإلخــالص هــو  نفــي الصفــات الزائــدة 

عنــه تعــاىل ، عــىل مــا يتضــح يف مبحــث الصفــات (٢9).
ثانياً/ إثبات وجوده تعاىل:

   يــكاد ُجيمــع املفكــرون عــىل أن وجــود اهلل مــن األمــور الفطريــة والبدهييــة التــي يؤمــن هبــا اإلنســان ، لكــن عندمــا 
يتعلــق األمــر  باإلنســان امللحــد واملــرشك ، فــان القضيــة حتتــاج إىل أدلــة وبراهــني تثبــت وجــوده تعــاىل.

   والــذي ينعــم النظــر يف خطــب اإلمــام أمــري املؤمنــني g جيــد أنــه قــد أشــار إىل بعــض مــن األدلــة التــي اعتمدهــا 
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الفالســفة واملتكلمــون ، ومنهــا :
 دليل النظام والتدبري /

يعــد دليــل النظــام والتدبــري مــن أقــدم األدلــة التــي ســاقها الفالســفة إلثبــات وجــوده تعــاىل ، وقــد أشــار إليــه   
الفيلســوف اليوناين(أفالطــون) ، ويتلخــص هــذا الربهــان يف إثبــات غايــة مــراده لــكل فعــل مــن أفعــال الطبيعــة، ويف 
هــذا قــال أفالطــون: ((أمــا حكمتــه – حكمــة اإللــه- فهــي ال هنائيــة تظهــر واضحــة يف خلقــه املتقــن الصنــع البديــع 
ــار لكــي يكــون جســم الكــون  اإلحــكام فهــو قــد شــاء أن يضــع عنــرصي اهلــواء واملــاء بــني عنــرصي الــرتاب والن
مفعــامً باجلــامل واالتســاق، وقــد صنــع اإللــه العــامل عــىل هيئــة دائــرة ألن هــذا الشــكل هــو أمجــل األشــكال اهلندســية، 
وخلــق لنــا البــرص لنالحــظ بواســطته مجــال الســامء، ومنحنــا الســمع لنصغــي بــه إىل أصــوات الطبيعــة اهلاتفــة بمعــاين 
االنســجام، وقــد جعــل رؤوســنا مســتديرة لتشــبه الكــرة الكونيــة العامــة التــي ذكرناهــا يف الدليــل الســابق إهنــا أمجــل 

األشــكال، وذلــك طبيعــي ألن الــرأس هــو أرشف اجلســم اإلنســاين وأهــم جــزء مــن أجزائــه))(3٠).
ــري  ــات التدب ــن عالم ــا م ــام أران ــول ب ــر للعق ــل ظه ــه(( ب ــل بقول ــذا الدلي ــيل g إىل ه ــام ع ــار اإلم ــد أش وق  
املتقــن والقضــاء املــربم))(31)، وهــذا املعنــى فيــه إشــارة إىل أن اإلمــام يســتدل عــىل وجــود البــاري جــل شــأنه بالنظــر 
يف املحسوســات وخملوقــات اهلل ، وينتقــل منهــا إىل املعقــوالت وهــو مــا يعــرف يف علــم املنطــق ب(االســتقراء)(3٢). 

ــه. ــاره خلق ــه وآث ــه وآيات ــه ذات ــود ودليل ــاهلل موج ف
 دليل الوجود :

استخدم اإلمام أمري املؤمنني هذا الدليل بطريقني:
األول/ هــو االســتدالل عليــه تعــاىل بالوجــود نفســه ، يقــول ابــن أيب احلديــد (( أمــا االســتدالل عليــه بالوجــود نفســه 
فهــى طريقــة املدققــني مــن الفالســفة ، فإهنــم اســتدلوا عــىل أن مســمى الوجــود مشــرتك ، وأنــه زائــد عــىل ماهيــات 
املمكنــات ، وأن وجــود البــارئ ال يصــح  أن يكــون زائــدا عــىل ماهيتــه ، فتكــون ماهيتــه وجــودا ، وال جيــوز أن تكــون 
ماهيتــه عاريــة عــن الوجــود ، فلــم يبــق إال أن تكــون ماهيتــه هــي الوجــود نفســه ، وأثبتــوا وجــوب ذلــك الوجــود ، 

واســتحالة تطــرق العــدم إليــه بوجــه مــا ، فلــم يفتقــروا يف إثبــات البــارئ إىل تأمــل أمــر غــري نفــس الوجــود .))(33).
الثــاين: االســتدالل عليــه باملوجــود نفســه ال بالوجــود نفســه، وهــذا املعنــى يقــرتب مــن دليــل العنايــة واآلثــار، يقــول 
ــك ،  ــاىل كذل ــاري تع ــه ، والب ــادرة عن ــاره الص ــم بآث ــام يعل ــس فإن ــة وال باحل ــم بالبدهي ــا يعل ــد(( كل م ــن أيب احلدي اب
فالطريــق إليــه ليــس إال أفعالــه فاســتدلوا عليــه بالعــامل وقالــوا تارة(يقصــد املتكلمــني): العــامل حمــدث ، وكل حمــدث 
لــه حُمدثــه ...))(34)، وأشــار اإلمــام إىل هذيــن املعنيــني بقولــه(( ودلــت عليــه أعــالم الظهــور .....فهــو الــذي تشــهد 
لــه أعــالم الوجــود))(35)، وأيضــاً أحــد مناجاتــه بقولــه(( يــا مــن دل عــىل ذاتــه بذاتــه))(36) ، وقولــه (( اعرفــوا اهلل 
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بــاهلل والرســول بالرســول))(37).
وهــذا يعنــي أن اهلل ســبحانه ظهــر وجتــىل خللقــه بذاتــه وبــام أوجــده مــن أثــار صنعــه ، ومل يظهــر لعيوهنــم ،ألنــه غــري 
مرئــي ،وإنــام ظهــر لقلوهبــم بــام أودعهــا مــن احلجــج الدالــة عليــه ، لذلــك فــأن اإلمــام g يســفه آراء امللحديــن الذيــن 
ــع ، اذ ال يشء خــارج  ــزل موجــودأ بنفســه ال بصان ــأن العــامل مل ي ــر ، وزعمــوا ب ــر العــامل القدي ــع املدب جحــدوا الصان

الطبيعــة(3٨).
 دليل احلركة:

   يعــرف بدليــل (املحــرك الــذي ال يتحــرك) ، وهــو الدليــل القائــم عــىل أســاس إثبــات احلركــة يف املوجــودات ، فــكل 
يشء يف الوجــود متحــرك وهــذا املتحــرك ال بــدً مــن وجــود حمــرك لــه بدليــل اســتحالة وجــود احلركــة فيــه مــن ذاتــه 
، وهــذا املتحــرك الثــاين بــدوره متحــرك وال بــد مــن وجــود حمــرك لــه ، وهكــذا يف املتحــرك الثالــث والرابــع ، إىل أن 
نصــل إىل حمــرك أو لألشــياء غــري متحــرك ، بدليــل اســتحالة التسلســل إىل مــا ال هنايــة ألنــه يــؤدي بنــا إىل الــدور(39).
وينســب هــذا الدليــل إىل الفيلســوف اليونــاين أرســطو الــذي يعــد واضعــا  لــه ومرتبطــاً باســمه ، وتأثــر بــه   

فيــام بعــد عــدد مــن فالســفة املســلمني ، ومنهــم ابــن ســينا وابــن باجــة(4٠).
ــة  ــاىل احلرك ــن اهلل تع ــى ع ــا نف ــك عندم ــلوبآخر ، وذل ــن بأس ــان ولك ــذا الربه ــام g إىل ه ــار اإلم ــد أش وق  
والســكون ألهنــا معــانٍ حمدثــة ، فلــو حلــت فيــه مل خيــل منهــا، ومــا مل خيــل مــن املحــدث فهــو حمــدث ،وال جيــوز أن 
جيــري عليــه مــا هــو أجــراه ، يقــول اإلمــام g :  (( وال جتــري عليــه احلركــة وال الســكون ، وكيــف جيــري عليــه مــا 

ــه ))(41). ــو أحدث ــا ه ــه م ــدث في ــداه ، وحي ــو أب ــا ه ــه م ــود في ــراه ، ويع ــو أج ه
 دليل احلدوث :

وهــو مــن أهــم األدلــة التــي اعتمدهــا الفالســفة واملتكلمــون يف إثبــات وجــوده تعــاىل ، ويعتمــد هــذا الدليــل   
عــىل فكــرة مفادهــا أن العــامل حــادث ، بمعنــى أنــه خملــوق أو مصنــوع ، وكل حــادث ال بــدً لــه مــن حمــدث ، بموجــب 
 إىل هــذا الدليــل يف إحــد g ــه) ، وقــد أشــار اإلمــام أمــري املؤمنــني ــد مــن علــة ل ــة ( كل معلــول ال ب ــون العلي قان
خطبــه بقولــه : ((احلمــد هلل الــذي ال تدركــه الشــواهد ، وال تــراه النواظــر، وال حتجبــه الســواتر، الــدال عــىل قدمــه 

ــه عــىل وجــوده ))(4٢). ــه ، وبحــدوث خلق بحــدوث خلق
وهنــا إشــارة واضحــة مــن اإلمــام g إىل أن اهلل ســبحانه وتعــاىل قديــم أزيل رسمــدي ، بدليــل خلقــه   
ملوجــودات الكــون ، وأن وجــود الكائنــات األرضيــة والســاموية بوصفهــا حادثــة خملوقــة ، يدلــل عــىل وجــود خالــق 

حمــدث هلــا ، وذلــك الفتقارهــا إىل صفــة اخللــق وعجزهــا عــن ذلــك.
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ثالثاً: توحيد اهلل وصفاته(جتريد التوحيد):
 التوحيــد يف اللغــة هــو احلكــم بــأن الــيشء واحــد، والعلــم بأنــه واحــد ، ويف االصطــالح هــو جتريــد الــذات اإلهليــة 
عــن كل مــا يتصــور يف األوهــام واألذهــان(٢٠). وللتوحيــد معنيــان: األول هــو القــول إن اهلل تعــاىل واحــد ال يوجــد 
يف ذاتــه تغــري وال كثــرة وليــس لــه أجــزاء جتتمــع فيتقــوم منهــا، بــل هــو واحــد مــن مجيــع الوجــوه ، والثــاين هــو القــول 
ــه ال يمكــن أن يكــون لغــريه ،  ــه ، الن الوجــود الــذي يوصــف ب ــر ل ــه مبايــن للعــامل ، ومدب ــه واحــد ال رشيــك ل بال
خالفــاً للثنويــة القائلــني باهلــني أو ألصحــاب التكثــري بتعــدد اآلهلــة ، لذلــك قيــل إن التوحيــد هــو معرفــة اهلل بالربوبيــة 

.(٢1) واإلقــرار لــه بالوحدانيــة ، ونفــي األنــداد عنــه مجلــةً
     وقــد اتفقــت املذاهــب اإلســالمية كلهــا عــىل توحيــده تعــاىل واإلقــرار بوحدانيتــه ، وقــد اســتدلوا عــىل ذلــك  بأدلــةٍ 
عقليــةٍ تــارة ، ونقليــةٍ تــارة أخــر ، لكــن مكمــن اخلــالف بينهــم ينحــرص بجزئيــة تتفــرع مــن أصــل التوحيــد ، وهــي 
مشــكلة الصفــات ، بمعنــى هــل هنــاك صفــات يمكــن أن يوصــف هبــا اهلل ســبحانه وتعــاىل أو ال؟ وإذا وجــدت هــذه 

الصفــات، فهــل هــي عــني الــذات كــام يعــرب عنهــا أو خارجــة عنهــا؟(٢٢).
    وقــد كان االئمة(عليهــم  الســالم) عــىل علــم بأمهيــة التوحيــد كونــه املنطلــق األســايس يف اإليــامن وترســيخ عقيــدة 

اإلنســان ، فضــالً عــن كونــه يمثــل أصــالً مــن أصــول الديــن .
ــة  ــارات مــن الصفــات الثبوتي ــه وعــرب عــن ذلــك باعتب ــه واحــد ال رشيــك ل ــه الســالم) بإل    آمــن اإلمــام عــيل( علي
والســلبية، فنفــى عنــه ســائر الكيفيــات بمعانيهــا اجلســمية وأثبــت لــه كل مــا مــن شــأنه أن يــؤدي إىل التوحيــد املطلــق، 
ونزهــه عــن الكيفيــة كوهنــا تتعــارض مــع توحيــده تعــاىل ومــع كونــه واجــب الوجــوب بذاتــه، فمــن نســب لــه كيفيــة 
ما،فقــد جعلــه ذا هيــأة وشــكل،ومتى كان كذلــك كان جســام واهلل منــزه عــن اجلســمية، ولقــد فــرس البحــراين الكيفيــة 
ــه وال  ــه،وال قســمة يف ذات ــه نســبة إىل أمــر خارجــي عن ــار وجودهــا في ــارة يف املحــل ال يوجــب اعتب ــة ق بقوله:((هيئ

نســبة واقعــة يف أجزائــه .وهبــذه القيوديفــارق ســائر األعــراض))(4٢).
ــب  ــبها،مل يص ــال وش ــه مث ــل ل ــن جع ــبه، ألن م ــل والتش ــن املث ــاري ع ــني الب ــري املؤمن ــام أم ــزه اإلم ــد ن ــك فق    كذل
ــه مثــل وشــبه فليــس بواحــد وليــس بواجــب الوجــود ، وكل صــورة ترســم يف اخليــال عــن  حقيقتــه،إذ إن كل مــا ل

ــاىل(43). ــدود ال هلل تع ــم   املح ــبح للجس ــل  وش ــي ظ ــام ه اهلل،إن
ونزهــه عــن اجلهــة ألن مــن أشــار إليــه إنــام أثبــت له جهــة معينة وحكــم عليه بام هــو من خــواص األجســام،والرضورة 
ــا فيهــا أو متحــركا عنهــا فهــو ال ينفــك عــن احلــوادث، وكل  ــأن كل مــا هــو يف جهــة، فإمــا أنَ يكــون البث تقتــيض ب
ــه يف  ــه أو ختيل ــن تومه ــل م ــك يفع ــف ، كذل ــذا خل ــا وه ــون واجب ــال يك ــادث ف ــو ح ــوادث فه ــن احل ــك ع ــا الينف م
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صــورة أو هيئــة و شــكل،من ذلــك قولــه g:((مــا وحــده مــن كيفــه وال حقيقتــه أصــاب مــن مثلــه،وال إيــاه عنــى مــن 
شــبهه،وال صمــده مــن أشــار إليــه))(44).

وإذا كان اهلل واحــداً متفــرداً بذاتــه، ال شــبه لــه وال مثــل وال كيــف فهــو مــن هــذه الناحيــة ((ال يــواف بــيشء      
مــن األجــزاء وال باجلــوارح واألعضــاء وال بعــرض مــن األعــراض وال بالغرييــة واالبعــاض وال يقــال لــه حــد وال 
ــس يف  ــه، لي ــه أو يعدل ــه فيميل ــيئا حيمل ــه.أو أن ش ــه أو هتوي ــه فتقل ــياء حتوي ــة ،وال أن األش ــاع وال غاي ــة وال انقط هناي

ــارج))(45). ــا بخ ــج وال عنه ــياء بوال األش
وهكــذا فقــد انتفــى كونــه تعــاىل جســام مركبا،ألنــه لــو كان مركبــا الفتقــر إىل أجزائــه، ومــن كان كذلــك ،   
فهــو ممكــن ، لكنــه ســبحانه واجــب فاســتحال أن يوصــف بــيشء مــن األجــزاء ، كــام اســتحال أن يوصــف ســبحانه 
بعــرض مــن األعــراض كــام تقــول الكرامية(46)،((ألنــه لــو حلــه العــرض لــكان ذلــك العــرض ليــس بــأن حيــل فيــه 
أول مــن أن حيــل هــو يف العــرض،ألن معنــى احللول،حصــول العــرض يف حيــز املحــل تبعــا حلصــول املحــل فيــه ،فــام 

ــأن جيعــل حمــال أول مــن أن جيعــل حــاال))(47). ــول، وليــس ب ــى احلل ــه معن ــز ال يتحقــق في ليــس بمتحي
واســتحال كونــه ذا مقــدار حمــدود أي أنــه تعــاىل غــري متناهــي الذات،ألنــه جــل شــأنه ليــس بجســم وكانــت   
ــري  ــاىل غ ــارئ تع ــه:((إن ذات الب ــك بقول ــد ذل ــن أيب احلدي ــرس اب ــر، ويف ــياء ذوات املقادي ــق األش ــن لواح ــة م النهاي
متناهيــة،ال عــىل معنــى أن امتــداد ذاتــه غــري متنــاه فإنــه ســبحانه ليــس بــذي امتداد،بــل بمعنــى أن املوضــوع الــذي 
يصــدق عليــه النهايــة ليــس بمتحقــق يف حقــه ســبحانه،فقلنا إن ذاتــه غــري متناهيــة كــام يقــول املهنــدس:إن النقطــة غــري 
متناهيــة ،ال عــىل أن هلــا امتــداداً غــري متنــاه فإهنــا ليســت بممتــدة أصالً،بــل عــىل معنــى أن األمــر الــذي تصــدق عليــه 

ــة))(4٨). ــه فــإذن صــدق عليهــا أهنــا غــري متناهي ــداد ال يصــدق علي ــة وهــو االمت النهاي
وال جيــوز عليــه العــدم ولــو جــاز عليــه ذلــك لــكان وجــوده اآلن متوقفــاً عــىل عــدم ســبب عدمــه، وكل متوقــف عــىل 

الغــري فهــو ممكــن، واهلل ســبحانه واجــب فاســتحال عليــه العــدم ، فــاهلل ((موجــود ال بعــد عــدم))(49).
ــيشء ،  ــال ل ــون حم ــن، أو أن يك ــام ممك ــال يف األجس ــل ، ألن كل ح ــاال يف املح ــا ح ــه عرض ــوز كون وال جي  
ألن هــذه مــن لــوازم اجلســمية املنــزه عنهــا تعــاىل .فــاهلل ســبحانه ال متحيــز وال حــال يف املتحيــز، ومــن كان كذلــك 
اســتحال حصولــه يف جهــة مــا، فلــو كان تعــاىل حــاال يف غــريه لزمــه اإلمــكان فــال يكــون واجبا،وهــذا خلــف(5٠).
  وقــد جســد اإلمــام عــيلg هــذا املعنــى عندمــا حتــدث يف إحــد خطبــه عــام ســامه (بتجريــد التوحيــد) ، ويقصــد 
بــه املعنــى اخلالــص للتوحيــد الــذي ينتفــي أمامــه أي شــك يف بعــض التشــبيه ، يقــول عليــه الســالم: (( ال ديــن إال 
ــد إال باإلخــالص وال إخــالص مــع  ــد وال توحي ــد التوحي ــق إال بتجري ــق وال تصدي ــة إال بتصدي ــة وال معرف بمعرف
ــب كل  ــبيه يوج ــض التش ــات بع ــه ، إثب ــي كل ــتقصاء النف ــد إال باس ــات وال جتري ــات الصف ــع أثب ــي م ــبيه وال نف التش
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ــكل...))(51). ــي دون ال ــض النف ــد ببع التوحي
    وهكــذا فقــد ســلب اإلمــام عــيل g عــن اهلل تعــاىل كل معنــى دال عــىل التجســيم، إال أنَ نفــي الصفــات الســلبية 
ــل  ــوم املتكثر،ب ــة املفه ــون بدالل ــه ال يك ــا في ــل ، إن وجوده ــزم التعطي ــاىل وإال ل ــه تع ــا في ــدم حتققه ــي ع ــذه ال يعن ه
ــرب والعظمــة مثال،مهــا بالنســبة إلينــا مقــدار وكــم ممتــد يف اجلهــات  باعتبارهــا متحققــة حتقــق الــذات الواجبــة ، فالكَ
الثالثــة الطــول العــرض والعمــق ، فيحصــل كبــري اجلســم وعظيمــه، أمــا اهلل جــل شــأنه ، فهــو منــزه عــن هــذه األبعــاد 

فهــو كبــري شــأنا وعظيــم قــدرا .
املطلب الثاين / العدل اإلهلي:

العــدل هــو تنزيــه اهلل  تعــاىل عــن فعــل القبيــح ، ويقابلــه الظلــم ، وهــو أصــل الشــقاء والبــالء ، والعــدل صفــة كريمــة 
مــن صفــات البــاري جــل وعــال ، يقــول اإلمــام عليــه الســالم(( العــدل الــذي الجيــور))(5٢).

ــل كل مــا يف  ــه ، ب ــه وإنصاف ــاىف وعدل ــا يتن ــه م والعــدل هــو مــن أظهــر صفــات اهلل ســبحانه وتعــاىل فــال يصــدر عن
الوجــود ينــم عــن ذلــك ملــكان اتقائــه وكونــه عــىل مقتــىض العــدل ونواميــس الصــالح واحلكمة واألغــراض الســامية، 
فضــالً عــن أن العبــث يقــدح يف عــدل اهلل تعــاىل ، واللطــف بعبــاده يلــزم عليــه عقــالً ، إذ ال ســبيل إىل االمتثــال بأوامــره 
ونواهيــه مــا مل يعمــل عــىل إزالــة خمتلــف العوائــق واحلواجــز املانعــة مــن ذلــك حتــى ال يكــون للعبــد حجــة يف تــرك 
االمتثــال لــه علــامً بــأن وضــع القوانــني واألنظمــة مــن اهلل رضوري ملصلحــة العبــاد يف الداريــن ، إذ ال يعقــل مــن اهلل 
اخلبــري اللطيــف أن يــرتك عبــاده بــال دليــل يرشــدهم إىل طريــق احلــق والصــواب ، فالتكليــف حاصــل بدليــل قــول 

اإلمــام عــيلg (( الــذي خلــق اخللــق لعبادتــه ، وأقدرهــم عــىل طاعتــه ، بــام جعــل فيهــم ))(5٢).
وهــذا املعنــى يدخــل يف بــاب نظريــة املصلحــة ، القائمــة عــىل أســاس أن البــاري جــل شــأنه مل خيلــق اخللــق      
ــه ، بــل خلــق مــا خلــق عــىل وفــق النظــام الــكيل  ــاً عــىل وجــه خيلــو مــن احلكمــة ، ومل يرتكــه متخبطــاً يف معميات عبث

ــن(53). ــوم الدي ــني إىل ي ــه املب ــم يف كتاب ــب آجاهل ــم وكت ــط أعامهل ــاد فضب ــة العب ومصلح
وقــد أشــار أمــري املؤمنــني إىل هــذا املعنــى بقولــه (( الــذي صــدق يف ميعــاده وارتفــع عــن ظلــم عبــاده وقــام   

، وعــدل عليهــم يف حكمــه))(54). بالقســط يف خلقــه 
ــا  ــي طامل ــح ) الت ــن والقب ــة احلس ــكالم ب(نظري ــم ال ــرف يف عل ــا تع ــي م ــدل اإلهل ــألة الع ــن مس ــرع ع وتتف  
اختلفــت املذاهــب الكالميــة يف تفســريها (55) ، وقــد حتــدث اإلمــام عــيلg كثــرياً، فطاملــا كان يمــدح العقــل ويرفــع 
مــن شــأنه وخياطــب اإلنســان العاقــل بقولــه(( كفــاك مــن  عقلــك مــا أوضــح لــك ســبل غيــك مــن رشــدك))(56).

    فالعقــل قــادر عــىل التمييــز بــني اخلــري والــرش ، واحلســن والقبــح بحكــم الفطــرة اإلهليــة ، لذلــك فقــد اعتــربه مــن 
أبلــج املناهــج وأقــوم املســالك ومــن اسرتشــد بغــريه ، فقــد ضــل ســواء الســبيل ، يقــولg (( مــن اسرتشــد غــري 
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العقــل ، أخطــأ منهــاج الــرأي))(57).
املطلب الثالث/ اجلرب والتفويض:

تعــد هــذه املشــكلة الكالميــة  مــن أكثــر املشــاكل تعقيــداً وأوفرهــا بحثــاً ودراســة ، وســميت بمشــكلة (القضــاء    
والقــدر) ،وافرتقــت املذاهــب اإلســالمية إزاء هــذه املشــكلة إىل فريقــني :األول يمثلــه اجلربيــة ، وعــىل رأســهم جهــم بــن 
صفــوان يقولــون(( إن اإلنســان ال يقــدر عــىل يشء وال يوصــف باالســتطاعة ، وإنــام هــو جمبــور يف أفعالــه ،  ال قــدرة لــه 
، وال إرادة ، وال اختيــار ، وإنــام خيلــق اهلل تعــاىل األفعــال فيــه عــىل حســب مــا خيلــق يف ســائر اجلــامدات وتنســب األفعــال 

جمــازاً كــام تنســب إىل اجلــامدات ...))(5٨).
أمــا الفريــق اآلخــر ويمثلــه -املعتزلــة واإلماميــة ، – فيذهــب إىل إقــرار حريــة اإلرادة اإلنســانية ، فقــد اتفقــوا   
ــرة(59). ــدار اآلخ ــاً يف ال ــاً وعقاب ــه ثواب ــا يفعل ــىل م ــتحق ع ــا ، مس ــا ورشه ــه خريه ــق ألفعال ــادر خال ــد ق ــىل أن العب ع

ــن  ــا م ــاض فيه ــن خ ــيلg أول م ــام ع ــد اإلم ــم ، إذ يع ــىل آراء أئمته ــه ع ــار رجاالت ــد س ــي ، فق ــب االمام ــا املذه أم
املســلمني بعــد النبــي o ، وقــد ســلك اإلمــام ســبيل الوســط بــني اجلــرب والتفويــض ، وقــال باملنزلــة بــني املنزلتــني ، 
ويستشــف هــذا األمــر مــن أحاديــث كثــرية ينفــي فيهــا اإلمــام القــول باجلــرب والتفويــض ، نذكــر منهــا اخلــرب املــروي عنــه 
g ، حــني ســأله عبايــة بــن ربعــي االســدي عــن االســتطاعة التــي هبــا يقــوم ويقعــد ويفعــل، فقــال لــه اإلمــام : ســالت 
عــن االســتطاعة متلكهــا مــن دون اهلل أو مــع اهلل ، فســكت عبايــة، فقــال لــه أمــري املؤمنــني g: قــل يــا عبايــة، قــال : ومــا 
ــا  ــة: فــام أقــول ي أقــول ؟ قــال: إن قلــت :  انــك متلكهــا مــع اهلل قتلتــك، إن قلــت: متلكهــا دون اهلل قتلتــك ، قــال عباي
أمــري املؤمنــني؟ قــالg: انــك تقــول متلكهــا بــاهلل الــذي يملكهــا مــن دونــك ، فــان يملكهــا إيــاك كان ذلــك مــن عطائــه، 
وان يســلبكها كان ذلــك مــن بالئــه، هــو املالــك ملــا ملــكك والقــادر عــىل مــا عليــه أقــدرك، أمــا ســمعت النــاس يســالون 
احلــول والقــوة حــني يقولــون ال حــول وال قــوة إال بــاهلل . قــال عبايــة: ومــا تأويلهــا يــا أمــري املؤمنــني؟ قــالg: ال حــول 
عــن معــايص اهلل إال بعصمــة اهلل وال قــوة لنــا عــىل طاعــة اهلل أال بعــون اهلل، قــال: فوثــب عبايــة فقبــل يديــه ورجليــه(6٠).
ويبــني اإلمــام عــيلg خطــورة البحــث يف هــذا املوضــوع عندمــا ســأله أحدهــم عــن القــدر فقــال : ((بحــر   
عميــق فــال تلجــه .....وبيــت مظلــم فــال تدخلــه ....ورس اهلل فــال تبحــث عنــه))(61)، وقولــه عندمــا ســئل عــن اجلــرب: 
(( لــو كنــت جمبــوراً مــا كنــت حممــوداً عــىل إحســان ، وال مذمومــاً عــىل إســاءة ، وكان املحســن أوىل بالالئمــة مــن املــيسء 

ــا املعاقــب عليهــا))(6٢). ... ثــم قــال: أصبحــت خمــرياً فــان أتيــت بالســيئة مــكان احلســنة فأن
  وقــد ســار أبنــاء اإلمــامg وأحفــاده عــىل هنجــه باالســتطاعة ، فقــد عــرف عــن اإلمــام  الرضــاg حــني ُســئل عــن اجلرب 
واالختيــار قولــه: (( إن اهلل أرحــم بخلقــه مــن أن جيــرب خلقــه عــىل الذنــوب ثــم يعذهبــم عليهــا، واهلل أعــز مــن ان يريــد 

أمــراً فــال يكــون، )) فســئل هــل بــني اجلــرب والقــدر منزلــة ثالثــة؟ فأجــاب: نعــم، أوســع ممــا بــني الســامء واألرض(63).
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     وذلــك يعنــي أن اإلمــام  الرضاgينفــي اجلــرب عــىل اإلطــالق ،وينفــي االختيــار عــىل اإلطــالق ، ويضعهــام عــىل 
طــريف نقيــض ، وحيــاول أن جيــد  حــالً وســطاً بينهــام أو منزلــة طرفاهــا متناقضــان مهــا اجلــرب واالختيــار، وهــذه املنزلــة 
التــي تعــرب عــن احلــد األوســط مل جيعلهــا اإلمــام  معياريــة ، ولكنهــا نســبية لقولــه إن تلــك املنزلــة أوســع ممــا بــني الســامء 

واألرض.
     وكذلــك اإلمــام  الصــادقg كــام كان عنــد أبيــه الباقــر ، كان يفضــل أوســط األمــور ، فقــال يف اجلــرب واالختيــار(( 
إن اهلل تعــاىل أراد بنــا شــيئاً ، وأراد منــا شــيئاً ، فــام أراده بنــا طــواه عنــا، ومــا أراده منــا أظهــره لنــا ، فــام بالنــا نشــتغل بــام 
أراده بنــا عــام أراده منــا)). ويضيــف الشهرســتاين إىل ذلــك معلقــاً بقولــه(( وهــذا قــول يف القــدر هــو أمــر بــني أمريــن 

، ال جــرب وال تفويــض))(64).
ــه  ــاره يف أفعال ــان واختي ــدرة اإلنس ــني ق ــوا ب ــالم) ومجع ــم الس ــج أئمتهم(عليه ــىل هن ــة ع ــار اإلمامي ــا س ــن هن      وم
وعمــوم ســلطان اهلل تعــاىل وتقديــره، وذلــك بالبنــاء عــىل كــون اإلنســان قــادراً عــىل الفعــل وفاعــالً لــه باختيــاره، إال 
انــه ال خيــرج عــن ســلطان اهلل عــز وجــل ، بــل هــو جــل شــانه الــذي اقــدره، وكل مــا يفلــه بإذنــه ومشــيئته وقضائــه 

ــدره(65). وق
املطلب الرابع/ املعاد (الثواب والعقاب):

         يعــد هــذا املبــدأ مــن األصــول املتفــق عليهــا بــني املذاهــب اإلســالمية مــن حيــث إن اإلنســان يثــاب وحياســب 
عــىل أعاملــه يف احليــاة الدنيــا، لكــن اخلــالف بينهــم حصــل يف بعــض اجلزئيــات التــي تتفــرع عــن هــذا األصــل ومنهــا ، 
احلكــم عــىل فاعــل الكبــرية ،  هــل هــو مؤمــن أو فاســق ؟ وهــو مبحــث كالمــي عنــي بمناقشــته املتكلمــون ، وطبيعــة 
الثــواب والعقــاب هــل يقــع عــىل النفــس اإلنســانية فقــط ، أو أن احلســاب يقــع عــىل النفــس واجلســد ســويةً وهــو 
ــه  ــام( علي ــف اإلم ــرض موق ــي ، نع ــث كالم ــة البح ــام أن طبيع ــفة، وب ــوره الفالس ــف يف تص ــفي أختل ــب فلس مطل

الســالم) مــن مســألة اإليــامن والثــواب والعقــاب .
ــو  ــاألركان ))(66)، وه ــل ب ــان وعم ــرار باللس ــب وإق ــة بالقل ــه(( معرف ــامن  بأن ــيلg اإلي ــام ع ــرف اإلم يع  
املعنــى نفســه الــذي أخــذ بــه املعتزلــة فيــام بعــد إذ عــدت اإليــامن الكامــل الــذي يصــح وصــف اإلنســان بــه هــو القائــم 
عــىل التصديــق بالقلــب واإلقــرار باللســان والعمــل بــاألركان ، وهــذا خــالف مــا ذكــره املرجئــة واالشــعرية الذيــن 

ــه (67) . ــالً يف حقيقت ــه وال داخ ــن أركان ــا م ــس ركن ــل لي ــدوا أن العم ع
ــر ، ثــم يربــط األعــامل  ــر وكبائ ويقســم اإلمــام أمــري املؤمنــني g املعــايص التــي يرتكبهــا النــاس اىل صغائ  
ــورة  ــي مغف ــرية فه ــا الصغ ــار، أم ــاب يف الن ــبحانه بالعق ــا س ــد عليه ــي أوع ــي الت ــرية ه ــاب ، والكب ــواب والعق بالث

،يقــول(( مــن كبــري أوعــد عليــه نريانــه أو صغــري أرصــد لــه غفرانــه))(6٨).
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وهنــاك نــوع مــن الذنــوب مــا ال جيــدي معهــا فعــل يشء مــن األعــامل احلســنة ، ومــن مــات عليهــا ال تنفعــه   
عبــادة حتــى ولــو أجهــد فيهــا نفســه ، بــل يكــون صاحبهــا مــن أهــل النــار كــام يقــول اإلمــام g: (( إن مــن عزائــم اهلل 
يف الذكــر احلكيــم والتــي عليهــا يثيــب ويعاقــب ، وهلــا يــريض ويســخط انــه ال ينفــع عبــداً-وان أجهــد نفســه واخلــص 
فعلــه- أن خيــرج مــن الدنيــا القيــاً ربــه بخصلــة مــن هــذه اخلصــال مل يتــب عنهــا : أن يــرشك بــاهلل فيــام افــرتض عليــه 

مــن عبادتــه او يشــفي غيظــه هبــالك نفســه ......))(69).
ويقسم اإلمام عيلg الظلم إىل ثالثة أنواع:

-ظلم ال يغفر كالرشك باهلل.
-وظلم يغفر كظلم العبد نفسه إما بالشح عليها أو بتمكينها من الشهوات واسرتساهلا فيها .

-وظلــم ال يــرتك كظلــم العبــاد بعضهــم بعضــاً ، وهــذا مــن أشــنع ألــوان الظلــم وأفحشــها ، الن الظــامل كافــر بــاهلل 
وبالنــاس مجيعــاً.

فالــرشك يعــده اإلمــام مــن الكبائــر غــري املغفــورة ملــن قــىض عليهــا ، أمــا دون ذلــك فيجــوز غفرانــه مــن اهلل جلــوده 
وكرمــه وفضلــه ، وهــذا يعنــي أن اإلمــام عــيل ينفــي اإلحبــاط بمعنــى أن املعــايص تذهــب باحلســنات ، الن اإلحبــاط 
هبــذا املعنــى يــؤدي إىل اخللــف بوعــده ووعيــده ، إذ أنــه تعــاىل وعــد املطيعــني بالثــواب وأوعــد العاصــني بالعقــاب ، 

فــإذا كان اإلحبــاط بطــل الثــواب عــىل الطاعــات وهــذا ظلــم ، والقــرآن يثبــت أن اهلل ال يظلــم مثقــال ذرة (7٠).
    أمــا موقفــه مــن فاعــل الكبــرية ، فيمكــن حتديــده وفقــاً ملوقفــه مــن اإليــامن الداعــي إىل اعتبــار العمــل ركنــاً أساســياً 
فيــه بحيــث ال يكــون العــايص مؤمنــاً لتوقفــه يف أمــر اهلل ، كــام ال يكــون كافــرا إلقــراره بــاهلل ورســوله ، لــذا فقــد جعلــه 
ــه  ــه g إىل ســلوك الســبيل الوســط لكون ــى ينســجم مــع دعوت ــامن ، وهــذا املعن ــني الكفــر واإلي ــة وســطى ب يف منزل
الــرصاط املســتقيم الــذي أمــر بــه عبــاده بقولــه عــز وجــل((وان هــذا رصاطــي مســتقيامً فاتبعــوه))(71) ، وقولــه جــل 

وعــال(( وكذلــك جعلناكــم امــة وســطاً لتكونــوا شــهداء عــىل النــاس))(7٢).
وما اثر عن النبي قوله: ((خري األمور أوساطها))(73).
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اخلامتة
ــا  بعــد العــرض الســابق لبعــض مــن املوضوعــات الكالميــة التــي تعــرض هلــا اإلمــام أمــري املؤمنــني g ، يمكــن لن
القــول إن اإلمــامg هــو أول مــن حــدد وناقــش موضوعــات هــذا العلــم وليــس املعتزلــة ، بدليــل أننــا نجــد العديــد 
مــن هــذه املوضوعــات قــد ناقشــها اإلمــام يف معظــم خطبــه والتــي أصبحــت فيــام بعــد أصــوالً عنــد املذاهــب الكالمية 

، ومنهــا التوحيــد والعــدل واملعــاد ، واملنزلــة بــني املنزلتــني .
    إذ نجــده g يف جمــال معرفــة اهلل تعــاىل وتوحيــده ، قــد حــدد جمموعــة مــن األدلــة التــي أثبــت هبــا وجــود البــاري عــز 
وجــل ، ومنهــا دليــل الوجــود ودليــل احلركــة ، ودليــل النظــام والعنايــة ، ويكــون بذلــك قــد ســبق فالســفة اإلســالم 
ومتكلميهــم بذلــك  ، فضــالً عــن توحيــده اخلالــص هلل وحديثــه عــام ســامه ب(جتريــد التوحيــد) ، فقــد نفــى اإلمــام 
ــة  ــث الكالمي ــائر املباح ــال يف س ــذا احل ــة ، وك ــام األلوهي ــالل بمق ــبيه واإلخ ــود إىل التش ــاهنا أن تق ــن ش ــة م كل صف

.األخــر
وبذلــك اســتطاع اإلمــام عــيل g أن يؤســس منظومــة كالميــة كاملــة ســار عليهــا مــن بعــده أحفــاده األئمــة   
ــاً  ــا منطلق ــوا منه ــن جعل ــم، الذي ــي ومتكلميه ــب اإلمام ــاالت املذه ــد رج ــد عن ــام بع ــدت في ــالم ، وامت ــم الس عليه

لتأســيس علــم الــكالم اإلمامــي .
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ملخص البحث:
ــلوك  ــكيل الس ــىل تش ــالن ع ــة، إذ يعم ــة املهم ــية والرتبوي ــم النفس ــن املفاهي ــاب م ــواب والعق ــا الث ــد مفهوم         يع
ــري  ــر غ ــل أخ ــدة حم ــم جدي ــالل قي ــم أو إح ــيخ القي ــم وترس ــني للتعلي ــاء واملرب ــيلة اآلب ــام وس ــه، فه ــالع عن أو اإلق
مرغــوب فيهــا ، فيكافــئ الوالــدان أو املربــون الطفــل إذا قــام بســلوك مرغــوب فيــه مثــل : أداء األمانــة أو املثابــرة عــىل 

ــة. وقــد يلجــؤون إىل عقاهبــإذا مل يفعــل ذلــك . ــة أو املعنوي ــا املادي الدراســة ببعــض اهلداي
وتــر نظريــات التعلــم وال ســيام النظريــات الســلوكية أن الثــواب والعقــاب ال يقتــرص أثرمهــا عــىل   
االســتجابات املعــززة واملعاقبــة فحســب، بــل إن أثرمهــا يشــمل الشــخصية كلهــا فتتكون الســامت العامــة واالجتاهات 

والقيــم .
ويؤكــد املنهــج اإلســالمي رضورة التــوازن بــني الثــواب والعقــاب يف الرتبيــة، إذ أكــدت الروايــات الكثــرية   
ــدال يف التعامــل فــال  ــه (عليهــم الســالم) وال ســيام اإلمــام عــيل g االعت ــواردة عــن الرســول حممــدo وآل بيت ال
إفــراط وال تفريــط. لــذا ارتــأ الباحثــان أن يســلطا الضــوء عــىل أحاديــث اإلمــام g هبــذا اخلصــوص وقراءهتــا قــراءة 

ــة. ــات النفســية احلديث ــة مســتفيدين مــن النظري تربوي
اشــتمل البحــث عــىل مبحثــني تســبقهام مقدمــة ، وتليهــام خامتــة خصصنــا املبحــث األول للتعريــف بالثــواب   
والعقــاب، بمطلبــني كان األول للثــواب، والثــاين للعقــاب ، وأمــا املبحــث الثــاين فقــد خصــص لبيــان الثــواب 
ــر هلــا يف املبحــث األول.إذ قســم  والعقــاب يف فكــر اإلمــام عــيل g بعــرض األحاديــث بحســب التقســيامت التــي ُنظِّ
املبحــث عــىل ثالثــة مطالــب كان األول لبيــان الثــواب، يف حــني خصــص الثــاين للعقــاب، أمــا الثالــث فقــد خصــص 

ــم انتهــى البحــث باخلامتــة . ــريا. ث ــه اإلمــام g كث ــوي أشــار إلي ــدأ ترب ــاب وهــو مب ــان العت لبي
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ABSTRACT
The current research paper aims at highlighting the traits of practical personality that 

possessed by Messenger of Allah- peace and blessing be upon him and alih and his companions. 
The paper also elaborates on the educational values of Prophet›s practical personality and 
its significance for Muslim youth and humanity in general. The paper argues that Prophet 
Mohammed sustained a practical personality that enabled him to plan his life very well, face 
the challenges, impact the surrounding environment, influence people and obtain goals.  If well 
presented to new generations of Muslims, especially students and learners, Messenger›s traits 
of personality, method of planning and ability to impact people would provide a good model to 
appreciate and follow. During his life, his personality attracted people who then believed in him 
and followed him. Nowadays people who manage to read objectively and analytically bout his 
life and achievements get fascinated by him- his personality and achievements. Muslims› faith 
in him becomes even stronger and stronger. Non-Muslims, consequently, change their view 
towards him in a positive way- some even embrace Islam.
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املبحث األول
التعريف بالثواب والعقاب

ــا اليوميــة عــىل نحــو واســع، ملــا ينتــج عنهــام مــن آثــار يف الســلوك،  يســتعمل الثــواب* والعقــاب يف حياتن  
ويكــرس الكائــن احلــي البــرشي جــزءاً مــن نشــاطاته اليوميــة حمــاوال احلصــول عــىل اإلثابــة وجتنــب العقــاب؛ ملعرفتــه 
األكيــدة أن الســلوك املرغــوب فيــه متبــوع بالثــواب أو االستحســان أو مــا يســمى بالتعزيــز، يف حــني يتلــو العقــاب 

السلوك غري املرغوب فيه. ويف هذا املبحث سنفصل القول يف هذين املفهومني بمطلبني : 

املطلب األول : التعريف بالثواب ( التعزيز)
ــه  طــاه ثَوابَ ٌ وأَعْ ــريْ ــِد اهللِّ خَ ــن عن ــةٌ ِم ــُة قــال اهلّل تعــاىل : ملََُثوب ــزاُء الطاعــِة ، وكذلــك املَُثوب ــواُب جَ ــواب لغــة : ( الثَّ الث
ــتَثابَه ســأَله أَن ُيثِيبَــه  طــاه إِّياهــا، واسْ تَــه أَعْ ُثوبَ ــه مَ بَ ــه وثوَّ بَ وَ ــه وأَثْ ــه اهللُّ ثَوابَ ــه، وأَثابَ ِملَ ــزاءَ مــا عَ تَــه : أَي جَ بَ ثْوَ تَــُه ومَ ُثوبَ ومَ

ــصُّ وأَكثــر اســتِعامالً).(1) ــواُب ويكــون يف اخلــري والــرشِّ إاِل أَنــه باخلــري أَخَ ... واالســم الثَّ
أمــا يف االصطــالح : ( فهــو حــدث ســارٌّ يتبــع ســلوكا مــا بحيــث يعمــل عــىل تقويــة احتامليــة تكــرار مثــل   

(٢).( الحقــة  مــرات  يف  الســلوك  هــذا 
ومــن هــذا املعنــى يمكــن النظــر إليــه عــىل أنــه مــن أنــواع املكافــآت ذات الطابــع النفــيس والتــي ربــام تكــون   
ــة املنشــأ ، بحيــث تعمــل عــىل خفــض توتــر وإشــباع حاجــة لــد الفــرد ، أو ربــام متثــل هدفــا ذا  ــة أو خارجي داخلي
ــام يمثــل ســلوكه هــذا وســيلة إلشــباع  ــع الكتــب بشــكل متكــرر ، رب معنــى وقيمــة للفــرد ، فالشــخص الــذي يطال
حاجــة وهــي حــب املعرفــة أو ألن املعرفــة حتقــق لــه املتعــة والرسور.(3)وقــد يبــذل الطالــب جهــدا يف بعــض الدروس، 

ــال استحســان معلمــه وغــري ذلــك.  ألن هــذا الســلوك ن
ويعــد الثــواب أو مــا يطلــق  عليــه (التعزيــز) مــن أهــم املهــارات التــي ينبغــي للمعلــم التمتــع هبــا ، لتأكيــد   
ألن عمــل املعــززات ال يقتــرص عــىل زيــادة التعلــم فحســب،  النواحي االجيابية يف السلوك، والعمل عىل تنميتها. 
ــادة التعلــم،  ــة املختلفــة ، وهــي تــؤدي إىل زي ــة يف األنشــطة التعليمي ــادة مشــاركة الطلب ــة لزي ــام هــي وســيلة فعال وإن
فاشــرتاك الطلبــة يف األنشــطة املختلفــة داخــل الفصــل ، يــؤدي إىل زيــادة انغامســهم يف اخلــربات التعليميــة ، ومــن ثــم 
يصبحــون أكثــر انتباهــا، فضــال عــن ذلــك أن التعزيــز يســاعد يف حفــظ النظــام وضبطــه داخــل الصــف (4)، ألنــه نــوع 
مــن التفاعــل االجتامعــي بــني املعلــم وتالميــذه، وبــني األب وأبنائــه، فهــو يوطــد ويرصــن العالقــة بــني اجلانبــني، وأن 

الشــخص الــذي جييــد التعزيــز هــو شــخص جييــد التفاعــل مــع اآلخريــن وينجــح يف التعامــل معهــم .
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أنواع التعزيز ( الثواب )
ــة  ــادة احتاملي ــا وزي ــتجابة م ــة اس ــتخدامها لتقوي ــكان اس ــز باإلم ــراءات التعزي ــن إج ــني م ــني نوع ــكنر ب ــز س ــد مي لق
ظهورهــا الحقــا. وخيتلــف تأثــري هــذه املعــززات باختــالف إجــراء اســتخدامها والطريقــة التــي يعمــل مــن خالهلــا 
املثــري التعزيــزي . فهنالــك املعــززات االجيابيــة التــي بإضافتهــا إىل بيئــة الكائــن احلــي يمكــن أن تقــو لديــه اســتجابة 
مــا ، يف حــني هنالــك املعــززات الســلبية التــي بإزالتهــا مــن بيئــة الكائــن تعمــل عــىل تقويــة حــدوث اســتجابة لديــه 

وســنوضح هذيــن النوعــني .
1. التعزيز االجيايب

يعــرف هــذا النــوع مــن التعزيــز مــن خــالل اإلضافــة ؛ألن االســتجابة تــزداد قــوة عندمــا يضــاف مثــل هــذا التعزيــز 
إىل بيئــة الكائــن احلــي . ففــي هــذا النــوع يتــم إتبــاع الســلوك املرغــوب فيــه بمثــري معــزز ُبغيــة تقويــة احتامليــة تكــراره 
الحقــاً، وخــري دليــل عــىل ذلــك مكافــأة الطالــب عندمــا جييــب عــىل ســؤال مــا بشــكل صحيــح، فاملكافــأة هنــا جــاءت 
بعــد إجابــة الســؤال واهلــدف منهــا تقويــة مثــل هــذا الســلوك عنــد الطالــب . ويف إحــد جتــارب ســكنر كان الفــأر 
ال حيصــل عــىل الطعــام إال عندمــا يضغــط عــىل الرافعــة ومثــل هــذا اإلجــراء أد بالفــأر إىل االحتفــاظ بمثــل هــذه 

االســتجابة وتكرارهــا.(5)
ويف الواقع هنالك العديد من املعززات االجيابية وسنصنفها بحسب شكل تقديمها إىل :  

1. املعــززات املاديــة : وتتمثــل باألجــرة التــي يتلقاهــا العامــل بعــد االنتهــاء مــن عمــل معــني، والطعــام، واأللعــاب، 
واملالبــس وغريهــا.

٢. املعززات املعنوية : وتشمل نوعني من التعزيز هي :
أ. املعــززات االجتامعيــة : وتتمثــل بكلــامت الشــكر واالمتنــان التــي نطلقهــا لآلخريــن عندمــا يقدمــون معروفــا لنــا ، 
واالبتســامة للطفــل واحتضانــه عندمــا يلفــظ كلمــة بشــكل صحيــح والتصفيــق للطالــب عندمــا جييــب عــىل ســؤال 

وغريهــا .
ب. املعززات الرمزية : وتتمثل يف العالمات والرموز والصور وشهادات التقدير وغريها.(6)

٢. التعزيز السلبي 
ــام الفــرد بســلوك مرغــوب فيــه  يمثــل التعزيــز الســلبي عمليــة إزالــة أو ســحب يشء غــري ســار نتيجــة لقي  
هبــدف احلفــاظ عــىل هــذا الســلوك وتقويتــه. ففــي هــذا النــوع يــزال مثــري أو يشء غــري مرغــوب فيــه للفــرد مكافــأة 
ــة  ــه األكاديمــي أو ختفيــض عقوب ــة نظــرا لتفوق ــاء الطالــب مــن الرســوم اجلامعي ــه . فإعف عــىل ســلوكه املرغــوب في
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الســجن عــن الســجني نظــرا لتحســن ســلوكه داخــل الســجن أو إعفــاء الطالــب مــن الوظائــف البيتيــة نتيجــة ألدائــه 
ــز.(7) ــوع مــن التعزي ــة عــىل هــذا الن ــز تعــد أمثل املتمي

وبنــاء عــىل مــا تقــدم يتضــح أن التعزيــز االجيــايب، والتعزيــز الســلبي متشــاهبان مــن حيــث الوظيفــة فكالمهــا   
يعمــل عــىل تقويــة الســلوك املرغــوب فيــه، وخيتلفــان مــن حيــث اإلجــراء. ففــي التعزيــز االجيــايب يتــم إضافــة مثــري 
مرغــوب فيــه، يف حــني يف التعزيــز الســلبي حيــذف أو يــزال مثــري غــري مرغــوب فيــه. ومــن هنــا جــاءت تســمية نوعــي 
التعزيــز باالجيــايب والســلبي، فاالجيــايب مــن حيــث اإلضافــة أو إعطــاء يشء حمبــب، والســلبي مــن حيــث إزالــة وضــع 

غــري أو ســحبه أو إهنائــه. 

القيمة الرتبوية للثواب أو التعزيز
     ملبــدأ الثــواب أو التعزيــز يف العمليــة الرتبويــة قيمــة تربويــة مهمــة كونــه يتامشــى مــع طبيعــة النفــس اإلنســانية التــي 

متيــل إىل اإلثابــة واملــدح فهــو يعمــل عــىل : 
1. الربجمــة االجيابيــة للــذات مــن طريــق الكلــامت االجيابيــة التــي تكــّون الالوعــي وتشــكل الوجــدان اللذيــن يصنعان 

السلوك.
٢. إطالق الطاقات االجيابية لد الفرد.

3. الكشف عن الطاقات اإلبداعية  عند الطفل.
4. رفع درجة تقدير الذات عند الفرد.

5. منح الفرد شعورا بتقبل الذات من خالل تقبل اآلخرين.(٨) 
املطلب الثاين : العقاب

بــه  ا واالســُم الُعُقوبــة وعاقَ ــزي الرجــلَ بــام فَعــل ُســوءً ْ بــة أَن جتَ العقــاب لغــة جــاء يف لســان العــرب : ( الِعقــاُب وامُلعاقَ
ه بــه ).(9) ــذَ ابــاً أَخَ بــة وِعقَ بذنبــه ُمعاقَ

       أمــا يف االصطــالح : فـ(هــو إجــراء أو حــدث غــري ســار يتبــع ســلوكا مــا بحيــث يعمــل عــىل إضعــاف احتامليــة 
ــراره ).(1٠) ــه أو تك حدوث

وهبــذا املعنــى يكــون العقــاب كل إجــراء مــؤمل يرتبــط بعالقــة زمنيــة مــع االســتجابة بحيــث يؤثــر يف تكــرار   
حدوثهــا الحقــا مثــل الــرضب والزجــر والتأنيــب واهلجــر واملقاطعــة واإلنــذار باحلرمــان مــن احلصــول عــىل املكافــأة 
أو امتيــازات أخــر وهــذه اإلجــراءات هتــدف إىل جعــل الفــرد بحالــة مــن عــدم االرتيــاح نتيجــة لســلوكياته اخلاطئة.

 أنواع العقاب
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بعــد التجــارب التــي أجراهــا ســكنر ميــز بــني نوعــني مــن إجــراءات العقــاب باإلمــكان اســتخدامها   
ــة  ــي بإضافتهــا إىل بيئ ــة الت ــات االجيابي ــة ظهورهــا الحقــا. فهنالــك العقوب ــل احتاملي إلضعــاف اســتجابة مــا أو تقلي
ــة  ــي بإزالتهــا مــن بيئ ــات الســلبية الت ــه اســتجابة مــا ، يف حــني هنالــك العقوب ــن احلــي يمكــن أن تضعــف لدي الكائ

الكائــن تعمــل عــىل إضعــاف حــدوث االســتجابة لديــه وســنوضح هذيــن النوعــني .
1. العقاب االجيايب

يعــرف هــذا النــوع باســم عقــاب التقديــم إذ يتــم فيــه إتبــاع الســلوك غــري املرغــوب فيــه بإجــراء غــري ســار   
هبــدف إضعــاف احتامليــة تكــرار مثــل هــذا الســلوك. ومــن األمثلــة عــىل هــذا النــوع رضب الطالــب ملخالفتــه تعليامت 

املدرســة (11).
ومــن التجــارب التــي أجرهــا ســكنر لبيــان أثــر هــذا النوع مــن العقــاب كان الفــأر يتعــرض لصدمــة كهربائية   
عندمــا يضغــط عــىل الرافعــة ، مثــل هــذا اإلجــراء أد إىل إضعــاف مثــل هــذا الســلوك عنــد الفــأر ، إذ توقــف عــن 

ــة.(1٢) ــة الكهربائي ــو الصدم ــاب وه ــب العق ــة لتجن ــىل الرافع ــط ع الضغ
وهنالك أشكال عدة يقدم فيها هذا النوع من العقاب وسنصنفها بحسب شكل تقديمها :

1. العقاب املادي : ويتمثل بالرضب ، والسجن ، والغرامة املالية .
٢. العقاب املعنوي : ويشمل نوعني من العقاب مها :

أ. العقاب االجتامعي : ويتمثل بالتوبيخ، والتأنيب، واإلمهال، والتجاهل، والعزل، وفقدان بعض العالمات.
ب. العقاب الرمزي: ويتمثل بالنقل ، وخرسان االمتيازات ، واملنع من اإلجازة ، واحلرمان من لعبة ما.(13)

٢. العقاب السلبي 
ــام الفــرد  ــه نتيجــة لقي ــه إزالــة يشء ســار مرغــوب في ــة إذ يتــم مــن خالل يســمى هــذا النــوع بعقــاب اإلزال  
بســلوك غــري مرغــوب فيــه بحيــث نســعى مــن هــذا اإلجــراء إىل تقليــل احتامليــة ظهــور هــذا الســلوك أو التوقــف عــن 
القيــام به.ويعــد اإلقصــاء واحلرمــان مــن األســاليب الرئيســة التــي يقــوم عليهــا هــذا اإلجــراء ، ومــن أمثلتــه حرمــان 
الطفــل مــن املشــاركة يف الرحلــة املدرســية نتيجــة رســوبه املتكــرر يف االمتحانــات ، أو حرمــان الطفــل مــن ممارســة 

ــه.(14) ــه أخي ــة كــرة القــدم نتيجــة لرضب لعب
وبنــاء عــىل مــا تقــدم يتضــح أن العقــاب االجيــايب، والعقــاب الســلبي متشــاهبان مــن حيــث الوظيفــة فكالمهــا   
يعمــل عــىل إضعــاف الســلوك غــري املرغــوب فيــه، وخيتلفــان مــن حيــث اإلجــراء. ففــي العقــاب االجيــايب يتــم إضافــة 
ــا  ــه أو ســار. ومــن هن ــة مثــري مرغــوب في مثــري مــؤمل أو غــري ســار، يف حــني يف العقــاب الســلبي يتــم حــذف أو إزال
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جــاءت تســمية نوعــي العقــاب باالجيــايب والســلبي، فاالجيــايب مــن حيــث اإلضافــة أو إعطــاء يشء حمبــب، والســلبي 
مــن حيــث إزالــة أو ســحب وضــع حمبــب. 

ــة  ــز الســلبي والعقــاب الســلبي، إذ هيــدف األول إىل تقوي ــني التعزي ــني الفــرق ب ــا أن يتب وكذلــك يمكــن لن  
الســلوك املرغــوب فيــه بإزالــة أو حــذف يشء غــري ســار، يف حــني الثــاين هيــدف إىل إضعــاف الســلوك غــري املرغــوب 

ــار. ــة يشء س ــه بإزال في
 ضوابط يف استخدام العقاب

ــل  ــرة للطف ــة املبك ــألة الرتبي ــو مس ــدا وه ــم ج ــر مه ــارة إىل أم ــن اإلش ــد م ــاب ال ب ــط العق ــإدراج ضواب ــدء ب ــل الب قب
قبــل أن يشــتد عــوده، ألن الرتبيــة املبكــرة جتنــب األبويــن، واملعلــم، واملجتمــع عنــاءً كبــريا يف املســتقبل وتنــأ هبــم 
عــن اللجــوء إىل مســألة العقــاب، وخــالف ذلــك ســتجد الشــقاء والعنــاء نصيــب كل املعنيــني بالرتبيــة فيلجــؤون إىل 
وســائل شــتى يف العقــاب مــن أجــل الضبــط واإلصــالح، ويف كثــري مــن األحيــان يفســد االنســان نفســه مــن أجــل 
اإلصــالح  خلروجــه عــن بعــض الضوابــط الرشعيــة، وقــد يكــون ذلــك مــن دون جــدو عــىل الرغــم مــن األرضار 
املرتتبــة عليــه كــون العقــاب يــرتك آثــارا ســيئة عــىل الشــخصية ، لذلــك نجــد اإلمــام عــيل(g) يقــول ألبنــه احلســن( 
ُت  دْ رَ أَوْ ــكَ وَ يْ ــي إِلَ ِصيَّتِ ُت بِوَ رْ ــادَ ــاً بَ ن هْ اُد وَ دَ ــي أَزْ ُتنِ يْ أَ رَ ــنّاً وَ ــُت ِس لَغْ ــدْ بَ ــي قَ ُتنِ يْ أَ ــا رَ ــيَّ إِينِّ ملََّ ــالم) : ( أَيْ ُبنَ ــه الس علي
ــُت  ــامَ ُنِقصْ أِْيــي* كَ ــصَ ِيف رَ ــِيس أَوْ أَنْ ُأنْقَ فْ يْــكَ بِــامَ ِيف نَ ــِيضَ إِلَ ــيِل ُدونَ أَنْ ُأفْ ــلَ ِيب أَجَ جَ عْ بْــلَ أَنْ يَ ــا قَ ــاالً ِمنْهَ ِخصَ
ِث  ــدَ َ ــُب اَحلْ لْ ــامَ قَ إِنَّ ــوِر وَ ــِب اَلنَُّف عْ الصَّ ــونَ كَ تَُك ــا فَ يَ نْ ــِن اَلدُّ  أَوْ فِتَ ــوَ َ ــاِت اَهلْ بَ لَ ــُض غَ عْ ــكَ بَ يْ نِي إِلَ ــبِقَ سْ ــِمي أَوْ يَ ِيف ِجسْ
بِلَ بِِجــدِّ  ــتَقْ ــتَِغلَ ُلبُّــكَ لِتَسْ شْ يَ ُبــكَ وَ لْ ُســوَ قَ قْ بْــلَ أَنْ يَ ِب قَ َدَ ُتــكَ بـِـاألْ رْ بَادَ تْــُه فَ بِلَ ءٍ قَ ْ ــا ِمــنْ يشَ ِقــيَ فِيهَ ــا ُألْ َالِيَــِة مَ ِض اَخلْ َرْ األْ كَ
ُعوفِيــتَ ِمــنْ ِعــالَِج  ــِب وَ لَ ــةَ اَلطَّ ُئونَ ــدْ ُكِفيــتَ مَ تَُكــونَ قَ تَــُه فَ ِربَ ْ جتَ يَتَــُه وَ ــاِرِب ُبغْ ــُل اَلتَّجَ ــاكَ أَهْ فَ ــدْ كَ ــا قَ ــِر مَ َمْ أِْيــكَ ِمــنَ اَألْ رَ

ــُه ).(15) ــا ِمنْ يْنَ لَ ــمَ عَ لَ ــامَ أَظْ ــدْ ُربَّ ــا قَ ــكَ مَ ــتَبَانَ لَ اِسْ أْتِيــِه وَ ــا نَ ــدْ ُكنَّ ــا قَ لِــكَ مَ ــاكَ ِمــنْ ذَ أَتَ ــِة فَ ِربَ اَلتَّجْ
هنــا يؤســس اإلمــام عــيل g قاعــدة مهمــة يف الرتبيــة هــي قاعــدة ( التعلــم يف الصغــر) كون األطفــال عقوهلــم كالورقة 
البيضــاء يكتــب عليهــا املــريب مــا يشــاء فهــم مــن دون شــك حمتاجــون إىل مــن يرشــدهم كــي ال يقعــوا يف اخلطــأ ويعــزز 
ــل  ــه الطف ــش في ــذي يعي ــي األول ال ــط االجتامع ــىل الوس ــك ع ــؤولية ذل ــع مس ــتمرار ، وتق ــح باس ــلوكهم الصحي س
وهــي ( األرسة ) إن حتملــت مســؤوليتها وأدت مــا عليهــا أنتجــت أوالدا صاحلــني ال يســببون املتاعــب، وإن تنصلــت 
األرسة عــن مســؤوليتها وتركــت تربيــة األبنــاء إىل غلبــات اهلــو أو فتــن الدنيــا كــام يقــول اإلمــام g يتعلمــون يف 

املحاولــة واخلطــأ يكــون األبنــاء عالــة عــىل األرسة واملدرســة واملجتمــع.
 والــذي فاتتــه فرصــة الرتبيــة املبكــرة وكان البــد لــه مــن اللجــوء إىل العقــاب يف حــاالت معينــة جيــب عليــه مراعــاة 

األمــور اآلتيــة :
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1. مراعاة املرحلة العمرية للشخص املعاقب .
٢. أن ال يؤجل العقاب بل يكون بعد اخلطأ مبارشة، كي يعرف الطفل سبب عقابه .

3. أن ال يكون العقاب أمام أحد ال سيام أصدقاء االبن .
، وإن قلــت  4. جيــب أن يكــون العقــاب مســاويا للخطــأ، فالعقــاب كالــدواء إن زادت اجلرعــة يف الــدواء أصبــح داءً

عــن املعــدل املطلــوب فقــد قيمتــه.
5. أن يكون الرضب ألجل التأديب والتعليم، ال من أجل االنتقام.

6. جيــب أن يقــرتن العقــاب بالتوجيــه اللفظــي، فربــام يــرضب االبــن عــىل يشء وهــو ال يعلــم اخلطــأ الــذي وقــع فيــه، 
فبالتوجيــه يــدرك االبــن اخلطــأ، ويعــرف الصــواب.

7. ال ترضب وأنت غضبان حتى ال تفرغ شحنات الغضب عىل ابنك وتعود نادما.
٨. جيب أن ندرك أنه كلام زاد العقاب قل تأثريه يف الطفل، وربام يأيت بنتائج عكسية.

9. جيــب أن نــدرك أن العقــاب ال يقتــرص عــىل الــرضب، فقــد يبــدأ باإليــامء والزجــر ورفــع الصــوت، فالتحذيــر، ثــم 
العقــاب املعنــوي، ويــأيت العقــاب املــادي (الــرضب) يف آخــر القائمــة.

1٠. أن ال يزيد الرضب عىل ثالث رضبات، من دون أن ترتك أثراً وإال وجبت الدية*.
11. أن ال يــرضب االنســان عــىل وجهــه، يقــول النبــي حممــد ( صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم) : ( إذا رضب أحدكــم 

فليتــق الوجــه )، فالوجــه موضــع الكرامــة اإلنســانية.
1٢. خيتلــف العقــاب باختــالف شــخصية الولــد، فاالبــن الــذي يتســم باحلساســية تكفيــه النظــرة، وهنــاك مــن تكفيــه 

اإلشــارة الســيام االبــن الذكــي.(16)
     ويف ختــام هــذا املبحــث نــوّد أن نقــول إن أســلوب الثــواب مــن األســاليب الرتبويــة الناجحــة يف تعديــل الســلوك، 
ألنــه ينســجم مــع الطبيعــة اإلنســانية املّيالــة إىل املــدح واإلطــراء، وهــذا ال يعنــي أن العقــاب ليــس لــه فائــدة تربويــة 
فقــد يكــون يف مواطــن معينــة هــو احلــل األمثــل، ويف الوقــت نفســه هــو أســلوب حســاس حيتــاج إىل حكمــة ودرايــة 
ألن اخلطــأ فيــه ينعكــس عــىل جوانــب الشــخصية برمتهــا يف حــني أنــك تريــد أن تصلــح جانبــا منهــا، لــذا ال ينبغــي 

التعويــل عليــه يف الرتبيــة بقــدر االهتــامم بأســلوب الثــواب. 
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املبحث الثاين
g الثواب والعقاب يف فكر اإلمام عيل

ــامط  ــة الصاحلــة ، وكل أن ــط كل األفعــال العبادي ــاً يف نصوصــه املتعــددة عــىل رب       شــدد املــرشع اإلســالمي عموم
الســلوك املرغــوب فيــه باملثوبــة ، وربــط األعــامل الســيئة واملعــايص بالعقوبــة. كــون الســلوك يتشــكل بفعــل تبعاتــه 
احلســنة والســيئة، وقــد ورد باحلديــث : (مــن مل تقومــه الكرامــة قومتــه االهانــة) وهــذه املســألة الرتبوية املهمــة متجذرة 
يف الفكــر اإلســالمي إال إهنــا يف العــرص احلديــث أخــذت بعــدا تنظيميــا واضــح املعــامل بوضــع آليــات ومصطلحــات 
هلــا عــرب جتــارب واقعيــة قــام هبــا بعــض علــامء النفــس أمثــال واطســن وبافلــوف وســكنر ، ولكــن مــا أود قولــه : إن 
اإلمــام عــيل g أشــار إىل اخلطــوط العريضــة هلذيــن املبدأيــن فقــد أثــر عنــه يف وصيتــه ملالــك األشــرت واليــه عــىل مــرص 
ــا  ــاهنم وتدريب ــان يف إحس ــل اإلحس ــدا أله ــك تزهي ــان يف ذل ــواء ف ــة س ــدك بمنزل ــيسء عن ــن وامل ــن املحس ( وال يك
ألهــل اإلســاءة عــىل اإلســاءة فألــزم كالًّ منهــم مــا ألــزم نفســه أدبــاً منــك)(17) وهــذه إشــارة واضحــة ورصحيــة ملبــدأي 
 g ــواب والعقــاب فضــال عــام يرتتــب عــن عــدم تطبيقهــام بالشــكل املناســب مــن عواقــب أشــار إليهــا اإلمــام الث
ــىل  ــم ع ــم أو مكافأهت ــدم جمازاهت ــة ع ــه يف حال ــىل فعل ــجعهم ع ــان وال تش ــل اإلحس ــة أه ــن عزيم ــتفت م ــا س بكوهن
أفعاهلــم، ويف الوقــت نفســه تــدرب املســيئني عــىل إســاءهتم وجتعلهــم يســتمرون عــىل اإلســاءة ؛ ألن هــذه الســلوكيات 
ــب ، فاإلمــام g يف ذلــك احلــني أشــار إىل مبــدأ الثــواب والعقــاب يف تعديــل الســلوك وإصالحــه ليــس هــذا  مل تعاقَ
فحســب، بــل أشــار إىل أســلوب آخــر يف التعديــل يمثــل حالــة وســطية بــني الثــواب والعقــاب وهــو( العتــاب) وهــذا 
األســلوب بحســب اطالعنــا املتواضــع مل يــرش إليــه بوصفــه أســلوباً تربويــاً يف تعديــل الســلوك عنــد الرتبويــني إال مــا 

نــدر منهــم وســنخصص لــه مطلبــا مســتقال يف هــذا املبحــث .

(g) املطلب األول : الثواب أو التعزيز يف فكر اإلمام عيل
إن الثــواب أو التعزيــز بنوعيــه املــادي واملعنــوي كــام بينــا هــو نــوع مــن اإلطــراء أو املديــح تأنــس بــه النفــس البرشيــة، 
ــة تدفــع الفــرد إىل االســتمرار واملــيض قدمــا يف املحافظــة عــىل الســلوك املعــزز  وهــو هبــذا املعنــى يمثــل طاقــة اجيابي
ــة،  ــه بالدراس ــه أو تفوق ــة أو لصدق ــه األمان ــالة أو ألدائ ــه الص ــه إلقامت ــد أبنائ ــئ أح ــا يكاف ــال رب األرسة عندم فمث
ــلوكيات  ــذه الس ــياء أو أداء ه ــذه األش ــل ه ــه إىل فع ــع إخوان ــل يدف ــه، ب ــات لدي ــذه املامرس ــة ه ــأنه تقوي ــن ش ــذا م ه
كــون اآلثــار املرتتبــة عليهــا حمببــة لدهيــم وتعــود عليهــم بالنفــع، وكــذا احلــال الطالــب يف املدرســة عندمــا جيتهــد يف 
دروســه، أو يتمكــن مــن حــل مســألة معينــة ويعــزز املعلــم أداءه بالشــكر أو التصفيــق أو الثنــاء عليــه أو غــري ذلــك مــن 
املعــززات املعنويــة أمــام زمالئــه ســتغمر الطالــب نشــوة وفرحــة كبريتــان، فيشــعر بالثقــة بالنفــس، واالعتــزاز بقدراتــه 
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ليــس هــذا فحســب، بــل نجــد هــذه الطاقــة االجيابيــة متتــد إىل كل الطلبــة فتحفزهــم عــىل املشــاركة للحصــول عــىل 
بعــض التعزيــز. 

وقــد دلــت إحــد التجــارب الشــهرية التــي أجراهــا ( بانــدورا ) عــىل دور التعزيــز يف التعلــم وحماكاة ســلوك   
اآلخريــن، إذ اخــذ ثــالث جمموعــات مــن األفــراد وعــرض عليهــا فلــامً يتضمــن نــامذج تقــوم بســلوك عــدواين لفظــي 
وجســدي حيــال دميــة . فاملجموعــة األوىل شــاهدت هــذا النمــوذج وقــد عوقــب بشــدة عــىل ترصفــه العــدواين، أمــا 
املجموعــة الثانيــة فقــد شــاهدت هــذا النمــوذج وقــد ُعــزز عــىل هــذا الســلوك، يف حــني املجموعــة الثالثــة شــهدت 
أنموذجــا مل يعــزز أو يعاقــب عــىل هــذا الســلوك. وعندمــا عرضــت هــذه املجموعــات الثــالث إىل املوقــف نفســه، 
أظهــرت املجموعــة الثانيــة – التــي شــاهدت النمــوذج الــذي تــم تعزيــزه عــىل الســلوك العــدواين _  ميــال أكــرب لتقليــد 
عــىل  يعمــل  التعزيــز  أن  التجربــة  هــذه  مــن  ويتضــح  السلوك العدواين من املجموعتني األوىل والثالثة (1٨). 
تقويــة الســلوك واملحافظــة عليــه، وقــد وردت يف هــذا املبــدأ الرتبــوي أحاديــث كثــرية لإلمــام عــيل g  وســيعرضها 

ــة احلديثــة يف ضــوء مــا تــم التنظــري لــه يف املبحــث األول ومنهــا :  ــان  بحســب تقســيامهتا الرتبوي الباحث

1. التعزيز املادي
: g يقول اإلمام عيل 

- ( إذا قرصت يدك عن املكافاة فأطل لسانك بالشكر)(19)
- ( أطل يدك يف مكافاة من أحسن إليك، فان مل تقدر فال أقل من أن تشكره )(٢٠)

٢. التعزيز املعنوي
: g يقول اإلمام عيل

- ( إذا صنع إليك معروف فاذكره )(٢1) ويف حديث آخر فانرشه .
- ( أحسن تشكر )(٢٢)

- ( من أحسن اكتسب حسن الثناء )(٢3)
بالنظــر إىل أحاديــث اإلمــام g نجــد تأكيــد مســألة الشــكر والثنــاء أو مــا يســمى الثــواب أو التعزيــز واضحــة 
متمثــال ذلــك بقولــه g : (إذا قــرصت يــدك عــن املكافــأة فليطــل لســانك بالشــكر) بمعنــى ال بــد لإلنســان عندمــا 
ُيصنــع لــه معروفــا أو األب عندمــا يريــد أن يشــكل ســلوكا معينــا عنــد ولــده، أو املعلــم عندمــا يريــد أن حيافــظ عــىل 
ــا أم  ــز مادي ــواب أو التعزي ــك الث ــك الســلوك ســواء أكان ذل ــب مــن أن يعــززوا ذل ــد الطال ــه عن ســلوك مرغــوب في
معنويــا النتيجــة ال منــاص مــن أن يشــكر أو يثــاب عــىل ســلوكه؛ لتقويــة ذلــك الســلوك عنــده؛ ألن تشــكيل الســلوك 
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واملحافظــة عليــه يكــون بفعــل اآلثــار املرتتبــة عليــه.   
ويف حديــث آخــر يؤكــد اإلمــام g ذكــر إحســان اآلخريــن أو نــرشه مــن بــاب إثابتــه وتعزيــزه عــىل ســلوكه، والنتيجــة 
ــب ومــن  ــاح، هــذا مــن جان ــرد، ولكــي يشــعر أن جهــوده مل تذهــب أدراج الري ــني ليســتمر عطــاء الف يف كال احلديث
جانــب آخــر كــي حيــث اآلخريــن عــىل العمــل ؛ ألن شــكر الفــرد والثنــاء عليــه أو ذكــر إحســانه أو املواقــف احلســنة  

أمــام اآلخريــن يولــد دافعــا لدهيــم ورغبــة قويــة نحــو العمــل اجلــاد .
ــان أو  ــاه اإلحس ــكر جت ــألة الش ــدون مس ــا يؤك ــريا م ــالم ) كث ــم الس ــت ( عليه ــل البي ــد أن أه ــك نج   لذل
املعــروف، وحيثــون النــاس عــىل شــكر مــن أحســن إليهــم، يقــول اإلمــام زيــن العابديــن g: ( يقــول اهلل تبــارك وتعــاىل 
لعبــد مــن عبيــده يــوم القيامــة: أشــكرت فالنــا ؟ فيقــول: بــل شــكرتك يــا رب، فيقــول: مل تشــكرين إذ مل تشــكره ثــم 
قــال أشــكركم هلل أشــكركم للنــاس)(٢4)، وممــا يؤســف عليــه حقــا ان نجــد اليــوم يف جمتمعاتنــا مــن يقابــل اإلحســان 
باإلســاءة، واإلمــام عــيل g أشــار إىل هــذا األمــر بقولــه : ( مــن كافــأ اإلحســان باإلســاءة فقــد بــرء مــن املــروءة )

(٢5). هنــا يصــف اإلمــام حالــة اجلفــاء عنــد بعــض النــاس الذيــن يقابلــون اإلحســان باإلســاءة بأهنــم عديمــو املــروءة، 

واملــروءة والديــن صنــوان أي مــن ال مــروءة لــه ال ديــن لــه، يقــول اإلمــام عــيل g : ( مــن أفضــل الديــن املــروءة، وال 
خــري يف ديــن ليــس لــه مــروءة ).(٢6)

ــا يف  ــي وقفه ــة الت ــف النبيل ــاه املواق ــاءة جت ــن اإلس ــري م ــرض إىل الكث ــد تع ــيلg ق ــام ع ــد اإلم ــال نج وفع  
الدفــاع عــن رســول اهلل حممــد o وحماربــة املرشكــني، وتثبيــت دعائــم اإلســالم، واحلفــاظ عــىل بيضتــه بعــد وفــاة 
رســول اهلل o  فنراهــم خيفــون فضائلــه، ويشــتمونه عــىل املنابــر زورا وهبتانــا، ومل يثمنــوا هــذه املواقــف، بــل أســاؤوا 
ــىل  ــة . وع ــهم الضعيف ــة، ونفوس ــم املنحرف ــخ بأفكاره ــوا التأري ــن، ولوث ــروءة والدي ــي امل ــال عديم ــوا فع ــا فكان إليه
الرغــم مــن ذلــك نجــد اإلمــام g ال يدخــر جهــدا يف إكــامل مرشوعــه اإلهلــي وال ينتظــر الشــكر والثنــاء مــن أحــد 
وإنــام كان جــل مهــه هــو تطبيــق قيــم الســامء، والتقــرب إىل اهلل باإلحســان وعمــل اخلــري. وقــد نزلــت بحقــه وأهــل 
ــامَ ُنطِْعُمُكــمْ  ا * إِنَّ أَِســريً تِيــامً وَ يَ ــِكينًا وَ ــىلَ ُحبِّــِه ِمسْ ــامَ عَ ُيطِْعُمــونَ الطَّعَ بيتــه يف القصــة املعروفــة هــذه اآليــة الكريمــة ((وَ
ا ))(٢7) فاإلمــام g أســمى مــن كل االعتبــارات املاديــة التــي تتــوق إليهــا  الَ ُشــُكورً اءً وَ ــزَ ــِه اهللَِّ الَ ُنِريــُد ِمنُْكــمْ جَ جْ لِوَ
النفــس البرشيــة وهــذه احلكمــة تبــني املنهــج اإلســالمي الرائــد الــذي جيســده اإلمــام عــيل g يف تربيــة األمــة وبنــاء 
ــُروِف  ــكَ ِيف اَملَْعْ نَّ دَ هِّ ــي : ( الَ ُيزَ ــأيب وأم ــل ب ــو القائ ــف ال وه ــامء كي ــس الس ــق مقايي ــىل وف ــالمية ع ــخصية اإلس الش
ــاعَ  ــرَ ِممَّــا أَضَ ثَ ــاِكِر أَكْ ِر اَلشَّ ِرُك ِمــنْ ُشــكْ ــدْ ــدْ ُت قَ ــُه وَ ءٍ ِمنْ ْ تُِع بِــيشَ ــتَمْ سْ ــنْ الَ يَ ــِه مَ يْ لَ ــُكُركَ عَ شْ ــدْ يَ قَ ــكَ فَ ــُكُرُه لَ شْ ــنْ الَ يَ مَ
ِســننِيَ )(٢٨)، فاإلمــام g عــىل الرغــم مــن تأكيــده تثمــني جهــود اآلخريــن والثنــاء عليهــم  ــبُّ     اَملُْحْ اَهللَُّ ُحيِ ــُر وَ افِ كَ اَلْ
يضــع بديــال للذيــن يعملــون املعــروف أو الذيــن يبــدون ســلوكا مرغوبــا فيــه أن ال تضعــف إرادهتــم يف حــال عــدم 
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شــكرهم، فــاهلل ســبحانه وتعــاىل ال يضيــع أجــر مــن عمــل صاحلــا. 
ــه : (أحســن تشــكر)،  ــه بقول وقــد وضــع االمــام g رشطــا للثــواب وهــو العمــل احلســن أو املرغــوب في  
وقولــه : (مــن أحســن اكتســب حســن الثنــاء)، وهــذا أمــر يف غايــة األمهيــة مــن الناحيــة الرتبويــة كــي ال يفقــد الثــواب 
حمتــواه ويصبــح عديــم الفائــدة، بكــون الشــكر والثنــاء يعطــى مــن دون مقابــل ممــا يزهــد أهــل اإلحســان بإحســاهنم، 
ــه : (مــن شــكر عــىل غــري  ــذم بقول ــة ال ــواب مــن دون عمــل يســتحق بمنزل ــل نجــد اإلمــام g يعــد الشــكر أو الث ب
إحســان ذم عــىل غــري إســاءة)(٢9)، ليــس هــذا فحســب بــل يذهــب اإلمــام أبعــد مــن ذلــك بوصــف األشــخاص الذيــن 
يطلبــون الثــواب والثنــاء مــن دون عمــل باحلمقــى بقولــه : ( أمحــق النــاس مــن يمنــع اخلــري ويطلــب الشــكر، ويفعــل 

الــرش ويتوقــع ثــواب اخلــري)3٠.

(g) املطلب الثاين : العقاب يف فكر اإلمام عيل
ــه  ــل التوجي ــر مث ــائل األخ ــاد الوس ــد نف ــالح بع ــيلة لإلص ــر وس ــد آخ ــالمي يع ــر اإلس ــاب يف الفك العق  
ــان   واإلرشــاد، والتحذيــر، وقــد وردت يف هــذا املبــدأ الرتبــوي أحاديــث كثــرية لإلمــام عــيل g  ســيعرضها الباحث

بحســب تقســيامهتا الرتبويــة احلديثــة يف ضــوء مــا ُنظَّــر لــه يف املبحــث األول ومنهــا : 
1. العقاب املادي

ــم،  ــرّي بينه ــه ليخ ــني يدي ــم ب ــاب ألواحه ــان الكّت ــى صبي ــنيg ألق ــري املؤمن ــادقg : أّن أم ــام الص ــن اإلم - ورد ع
ــاتٍ يف  ــا حكومــة! واجلــور فيهــا كاجلــور يف احلكم،أبلغــوا معّلمكــم إن رضبكــم فــوق ثــالث رضب فقــال:( أمــا إّهن

ــه ).(31) ــّص من األدب اقت
- ( وال تكونــّن ممّــن ال تنفعــه الِعظــة إاّل إذا بالغــت يف إيالمــه، فــإّن العاقــل يّتعــظ بــاآلداب، والبهائــم ال تّتعــظ إاّل 

بالــرضب ).(3٢)
- ( من مل يصلحه حسن املداراة أصلحه سوء املكافأة ).(33)

٢. العقاب املعنوي
- (التقريع أحد العقوبتني).(34)

- (إعادة التقريع أشد من مضض الرضب).(35)
- (من مل تقومه الكرامة قومته اإلهانة).(36)

يفهــم مــن األحاديــث املذكــورة أن العقــاب يف الفكــر الرتبــوي اإلســالمي ينشــد اإلصــالح وليــس التشــفي   
ــأة ) أو  ــوء املكاف ــه س ــام g : ( أصلح ــول اإلم ــل ق ــه بدلي ــوب في ــري مرغ ــلوكا غ ــامرس س ــذي ي ــخص ال ــن الش م
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(قومتــه االهانــة ) وإن املــرشع اإلســالمي ال يلتجــئ إىل العقــاب إال بعــد نفــاد كل وســائل اإلصــالح، فهــو حماولــة 
أخــرية لتقويــم الســلوك، وقــد بــدا هــذا األمــر واضحــا يف كالم اإلمــام g بقولــه : (وال تكونــّن ممـّـن ال تنفعــه الِعظــة 
ــن مل  ــه : (م ــأة)، أو قول ــوء املكاف ــه س ــداراة أصلح ــن امل ــه حس ــن مل يصلح ــه : (م ــه )، أو قول ــت يف إيالم إاّل إذا بالغ
تقومــه الكرامــة قومتــه اإلهانــة) هــذه األحاديــث تشــري إىل عمليــة اإلصــالح باحلســنى أوال، فــإن مل تــأِت أكلهــا ُيلتجــأ 
إىل العقــاب بنوعيــه املعنــوي واملــادي بــرشوط  حددهــا اإلمــام g كــام يف قولــه: (أبلغــوا معّلمكــم إن رضبكــم فــوق 
ثــالث رضبــاتٍ يف األدب اقتــّص منــه )، وقولــه g : (إعــادة التقريــع أشــد مــن مضــض الــرضب)، وقولــه g:(ال 

)(37)، فاإلمــام g وضــع رشوطــا للعقــاب هــي:   أدب مــع غضــبٍ
أن ال يتجاوز الشخص املعاقب ثالث رضبات. 

أن تكون هذه الرضبات من أجل التأديب وليس شيئا آخر مثل اإلساءة أو التشفي أو غري ذلك.
ــم  ــىل حتطي ــل ع ــلبيا، ويعم ــذات س ــيربمج ال ــك س ــدة؛ ألن ذل ــرات ع ــوم م ــخ أو الل ــع أو التوبي ــاد التقري أن ال يع

شــخصية الطفــل.
أن ال يعاقــب الشــخص وهــو غضبــان؛ ألنــه ســيكون جائــرا ويبتعــد عــن الصــواب يف إصــالح الســلوك، فضــال عــن 

ذلــك الشــخص الغاضــب ال يســتطيع تقديــر قــوة الرضبــة وحتديــد مــد أثرهــا قياســا بالشــخص اهلــادئ . 
  وقــد وضــع علامؤنــا ديــة عــىل الــرضب فقــد ذكــر آيــة اهلل العظمــى الســيد حممــد الشــاهرودي يف مســألة (٢674) 
مــا نصــه (يف امحــرار الوجــه باللطمــة أو غريهــا مثقــال ونصــف مــن الذهــب، وكل مثقــال (1٨) محصــة، ويف اخــرضاره 
ثالثــة مثاقيــل، ويف اســوداده ســتة مثاقيــل، وإن كانــت هــذه األمــور يف البــدن فديتهــا نصــف مــا كانــت يف الوجــه)(3٨).
وجــاء يف كتــاب الفتــاو امليــرسة مــا نصــه (جيــوز رضب التالميــذ يف حالــة إيذائهــم لآلخريــن، أو ارتكاهبــم فعــال 
ــذي ال يوجــب امحــرار  ــق إىل احلــد ال ــزم أن يكــون الــرضب برف ــد) ويل ــة أســواط (ال أزي ــويل ثالث ــإذن ال حمرمــا، وب

ــة)(39). ــتوجب الدي ــدن وإال اس الب
إن حتذيــر اإلمــام عــيل g مــن العقــاب الزائــد أو القســوة يف الــرضب، وكذلــك املراجــع الكــرام ال شــك لــه 
انعكاســات ســلبية عــىل شــخصية الطفــل، وقــد بــني علــامء النفــس هــذه األرضار املرتتبــة عــىل العقــاب الزائــد ومنهــا :

الشعور بالقهر والسلبية.
انخفــاض تقديــر الــذات، وينعكــس ذلــك عــىل الشــعور بالدونيــة حتــى يصــل بــه األمــر لقبــول الوظائــف املتدنيــة 

قليلــة األجــر ألنــه يــر نفســه كذلــك.
الرسقة والكذب والعناد والعصبية الزائدة.

اخلوف الزائد، والشعور بعدم األمن.
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اخلجل وعدم القدرة عىل التواصل.
نقل العدوان إىل اإلخوة والزمالء يف املدرسة والشارع.

يصبح يف املستقبل شخصية مضادة للمجتمع.
التبلد االنفعايل.

وأد الطاقات اإلبداعية.
الربجمة السلبية للذات(4٠).

 3. العقاب السلبي
إن فلســفة العقــاب هــي أن يشــعر الفــرد بالعــذاب واجلــزاء فيتــذوق آالمــه ويعيشــها ليفكــر بالتخلــص منهــا واالبتعاد 
عــن ارتــكاب تلــك األعــامل ، فللعقــاب صــور خمتلفــة يف تربيــة الطفــل أمههــا : التوبيــخ واإلشــارة والكنايــة والتهديــد 
ــي  ــرصوف اليوم ــع امل ــة وقط ــون والقص ــالم التلفزي ــينام وأف ــا كالس ــي هيواه ــازات الت ــض االمتي ــن بع ــه م بحرمان
واملقاطعــة،وال يفهــم النــاس أن العقــاب يعنــي الــرضب فقــط؛ كال فهــو يشــمل أمــوراً أخــر كثــرية هلــا املعنــى نفســه 

دون أن تــرتك آثــاره وأعراضــه(41).
ومــن هــذه األنــواع العقــاب الســلبي الــذي بينــاه يف املبحــث األول بوصفــه إزالــة مثــري مرغــوب فيــه أو إهنــاء حالــة 
مرغــوب فيهــا نتيجــة لقيــام الفــرد بســلوك غــري مرغــوب فيــه. يقــول اإلمــام (g) : ( أزجــر املــيسء بثــواب املحســن 

(4٢)(
أشــار هــذا احلديــث إىل العقــاب الســلبي إذ ال شــك أن إثابــة املحســن وتــرك املــيسء هــو نــوع مــن العقــاب لــه ألنــك 
ــز  ــواب أو التعزي ــه وهــو الث ــاً إلي ــرياً حمبب ــة أو بإزالتــك مث ــة حمبب ــاه مــن حال ــك إي ــه بحرمان يف واقــع احلــال قــد عاقبت
الــذي أعطيتــه لفــرد قــام بســلوك مرغــوب فيــه جــزاء لــه، ويســمى هــذا باإلقصــاء الــذي يتضمــن منــع أو إبعــاد الفــرد 

عــن املعــززات أو األنشــطة املعــززة لــه نتيجــة لقيامــه بســلوك غــري مرغــوب فيــه .

4. العقاب باإلحسان
هــذا النــوع مــن العقــاب مل تــرش إليــه الدراســات النفســية والرتبويــة بشــكل واضــح كــام هــو احلــال يف األنواع   
األخــر التــي تطرقنــا إليهــا، بــل نجــده واضحــاً عنــد اإلمــام عــيل g ويؤكــده كثــرياً يف األحاديــث الكثــرية التــي 

ــا : ــه g ومنه ــرت عن أث
- ( أحسن إىل من أساء إليك، وأعف عمن جنى عليك )(43)
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- ( ضادوا اإلساءة باإلحسان )(44)
- ( اإلحسان إىل امليسء يستصلح العدو )(45)

ال شــك باإلحســان إىل اآلخريــن يتمكــن املــرّيب مــن التأثــري يف عواطفهــم، فعقوهلــم، ثــم ممارســاهتم ؛ ألّن   
النفــس اإلنســانية جمبولــة عــىل حــّب مــن أحســن إليهــا، واإلحســان يــؤدي إىل كســب وّد اآلخريــن والســيطرة عــىل 
كياهنــم فيخضعــون إلرادة املحســن ولســلطانه الروحــي، كــام ورد عــن اإلمــام عــيل g قولــه :( اإلحســان يســرتق 

االنســان )(46)، وقولــهg : ( باإلحســان متلــك القلــوب ).(47)
فاإلحســان لــه دور كبــري يف إصــالح النفــوس وتوجيههــا نحــو االســتقامة ومــن ثــم التكامــل والســمو ، ألّهنا ســتتوجه 
إىل املحســن بــكل جوارحهــا ، فيكــون لــه التأثــري فيهــا باالســتهواء، فتتســارع النفــوس لالســتجابة إلرشــاداته قناعــة 
. ألن االنســان مهــام كان ســيئا فهــو حيمــل بداخلــه دوافــع نبيلــة إال مــا نــدر، وأن اإلحســان لــه يســمح هلــذه  أو حيــاءً
ِليــظَ  ــا غَ ــوْ ُكنْــتَ فَظًّ لَ الدوافــع الكامنــة بالظهــور، لذلــك نجــد اهلل ســبحانه وتعــاىل خياطــب نبيــه الكريــم بقولــه : ((وَ
ــا  ــو كان عنــدك غلظــة وفظاظــة وأنفــة وتكــرب مل ))(4٨) ل ُــمْ ِفرْ هلَ ــتَغْ اسْ ــمْ وَ نُْه ــُف عَ اعْ ــكَ فَ لِ وْ ــنْ حَ ــوا ِم ضُّ نْفَ ــِب الَ لْ قَ الْ
اســتطعت أن تصلــح هــذا املجتمــع، ولكــن النبــي حممــد ( صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم) اســتطاع هبــذا اخللــق الرفيــع 
ــة، والتكــربُّ إىل  ، واألنانيــة إىل حمّب ــة وطهــارة ، والبطالــة إىل كــدح وكــدٍّ ــل إىل عفَّ واملحبــة والتســامح أن حيــول التحلُّ
تواضــع وعطــف، فجعــل مــن جحيــم الصحــراء العربيــة ، جنــة البــالد اإلســالمية ، ومهــد احلضــارات اإلنســانية . 
ومــن أهلهــا رش أهــل األرض وأســوأهم ُخلقــاً ومبــدأً وعــادات قــادة العــامل وســادته فهــذا يــدّل عــىل فاعليــة مبــدأ 
ــل الســرية وكــامل التدبــري  مقابلــة اإلســاءة باإلحســان، واالكتــامل يف الســمو النفــيس والعقــيل وحســن اخللــق ومجي

وســعة التفكــري التــي يتمتــع هبــا النبــي الكريــم . 
 ويف موضــع آخــر حيــث البــاري عــز وجــل نبيــه عــىل مقابلــة اإلســاءة باإلحســان وهــو ســبحانه خالــق البــرش وأدر
يْنَــكَ  ــِذي بَ ا الَّ ــإِذَ ــُن فَ سَ تـِـي ِهــيَ أَحْ ــعْ بِالَّ فَ ــيِّئَُة ادْ الَ السَّ ــنَُة وَ َسَ ــتَِوي احلْ الَ تَسْ بمكنوناهتــم النفســية، إذ قــال ســبحانه :((وَ

(49)(( ظِيــمٍ ــظٍّ عَ ــا إاِلَّ ُذو حَ اهَ ــا ُيلَقَّ مَ وا وَ ُ ــربَ ِذيــنَ صَ ــا إاِلَّ الَّ اهَ ــا ُيلَقَّ مَ * وَ ِيــمٌ يِلٌّ محَ ــُه وَ نَّ أَ ةٌ كَ اوَ ــدَ يْنَــُه عَ بَ وَ
ــي  ــي ه ــع بالت ــه : ( ادف ــلم بقول ــه وس ــه وآل ــىل اهلل علي ــد ص ــه حمم ــب نبي ــني أن اهلل خياط ــني اآليت ــري هات ــاء يف تفس ج
أحســن) أي ادفــع بحقــك باطلهــم، وبحلمــك جهلهــم، وبعفــوك إســاءهتم. (فــإذا الــذي بينــك وبينــه عــداوة كأنــه 
ويل محيــم) أي فإنــك إذا دفعــت خصومــك بلــني ورفــق ومــداراة، صــار عــدوك الــذي يعاديــك يف الديــن، بصــورة 
ــه وليــك يف الديــن، ومحيمــك يف النســب. (ومــا يلقاهــا) أي ومــا يلقــى هــذه الفعلــة، وهــذه  وليــك القريــب، فكأن
احلالــة التــي هــي دفــع الســيئة باحلســنة (إال الذيــن صــربوا) عــىل كظــم الغيــظ واحتــامل املكــروه. وقيــل. إال الذيــن 
ــا عــىل األذ. (ذو حــظ عظيــم) أي: ذو نصيــب وافــر مــن الــرأي والعقــل. وقيــل: إال ذو نصيــب  صــربوا يف الدني
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عظيــم مــن الثــواب واخلــري. وقيــل: احلــظ العظيــم اجلنــة(5٠).
إن رّد الســّيئة باحلســنة مــن أبــرز الســبل املؤّثــرة يف مكافحــة األعــداء األشــّداء واملعانديــن ، ألن ذلــك يوقــظ 
ــاً.(51) لذلــك نجــد  ــوه مــن أعــامل ســّيئة، ويعــودون للصــواب غالب مشــاعرهم، فيحاســبون أنفســهم عــىل مــا اقرتف

ــدو )   ــتصلح الع ــيسء يس ــان إىل امل ــه : ( اإلحس ــا قول ــام ذكرن ــان مثل ــألة اإلحس ــد مس ــام يؤك اإلم
وقــد أحســن أهــل البيــت (عليهــم الســالم) جتــاه اإلســاءة، وكانــت هــذه الصفــة واضحــة عندهــم (عليهــم الســالم) 

واحلديــث عــن ذلــك يطــول وال يســع املقــام لــه، ولكــن ســنقترص عــىل ذكــر روايتــني عــىل نحــو اإلشــارة .
 :األوىل روايــة رســول اهلل (صــىل اهلل عليــه والــه) مــع ســعد بــن عبــادة وهــو امــام الكتيبــة، فلــام حاذامهــا ســعد نــاد      
يــا أبــا ســفيان (اليــوم يــوم امللحمــة، اليــوم تســتحل احلرمــة ، اليــوم أذل اهلل قريشــا) فلــام حاذامهــا رســول اهلل (صــىل 
اهلل عليــه والــه) نــاداه أبــو ســفيان: يــا رســول اهلل أمــرت بقتــل قومــك ؟ إن ســعدا قــال كــذا وإين أنشــد اهلل يف قومــك، 
فأنــت أبــر النــاس، وأرحــم النــاس، وأوصــل النــاس، فقــال عثــامن وعبــد الرمحــن بــن عــوف : يــا رســول اهلل إنــا ال 
نأمــن ســعدا أن يكــون منــه يف قريــش صولــة، فوقــف النبــي (صــىل اهلل عليــه والــه) ونــاداه :( يــا أبــا ســفيان بــل اليــوم 

يــوم الرمحــة اليــوم أعــز اهلل قريشــا ) وأرســل إىل ســعد فعزلــه عــن اللــواء(5٢).
ــة، جيــش اإلمــام  ــة يف معركــة صفــني، حــني ســبق جيــش معاوي ــة اإلمــام عــيلg مــع معاوي ــة رواي   الثاني
عــيلg يف الوصــول إىل منطقــة القتــال، واســتوىل عــىل مرشعــة الفــرات، ومنعــوا جيــش اإلمــام مــن الوصــول إليــه، 
فضــج أصحــاب اإلمــام مــن ذلــك، فقــام فيهــم خاطبــاً وقــال كلمتــه الشــهرية: ( قــد اســتطعموكم القتــال، فأقــّروا 
ــة، أو رووا الســيوف مــن الدمــاء تــرووا مــن املــاء، فاملــوت يف حياتكــم مقهوريــن، واحليــاة يف  َلَّ عــىل مذلــة، وتأخــري حمَ
موتكــم قاهريــن ) فاســتنهض اإلمــام بذلــك جيشــه للوصــول إىل املرشعــة، وهــذا مــا حصــل فعــالً، حيــث اســتطاعوا 
أن جيلــوا جيــش معاويــة عنهــا وأن تكــون هلــم الســيطرة عليهــا، فلــام كان ذلــك تصاحيــوا يقولــون لــه: ( نمنعهــم مــن 
املــاء كــام منعونــا، ونقتلهــم بســيف العطــش)، ولكنــه رفــض ذلــك، وقــال: ( خــذوا حاجتكــم مــن املــاء وارجعــوا إىل 

معســكركم وخلــوا بينهــم وبــني املــاء فــإين ال افعــل مــا فعلــه اجلاهلــون ).(53)  
وكــذا احلــال يف تعاملــه مــع أهــل البــرصة يف حــرب اجلمــل وإطالقــه العفــو العــام عنهــم، وتعاملــه اإلنســاين   
مــع قاتلــه اللعــني عبــد الرمحــن بــن ملجــم املــرادي، وهــو يف آخــر حياتــه يقــول ألبنائــه : (خــذوه ألســريكم أطعمــوه 
ممــا تأكلــون واســقوه ممــا ترشبــون اهللَّ اهللَّ يف أســريكم)، فاإلمــام عــيل g تعامــل مــع القــوم مــن منطلــق قيــم الســامء، 

وليــس مــن منطلــق احلــب والكــره وحاشــاه أن يكــون كذلــك، ولــوال هــذه القيــم ملــا قامــت لإلســالم قائمــة .
 

(g) املطلب الثالث : العتاب يف فكر اإلمام عيل
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اهتــم النــص الرتبــوي اإلســالمي باســتعامل أســلوب العتــاب والدعــوة إليــه والعمــل بــه قبــل بــدء العقوبــة،   
وحــدد للفــرد املســلم أمهيــة هــذا األســلوب الرتبــوي، وكيفيــة اســتعامله يف توجيــه الســلوك وضبطــه بــام ســنبينه يف 
ــد  ــم وجه ــادية للمتعل ــة إرش ــالمي عملي ــرشع اإلس ــر امل ــاب بنظ ــدد .فالعت ــذا الص ــيل g يف ه ــام ع ــث اإلم أحادي
تأديبــي منظــم يؤديــه املــريب واملعلــم بالشــفقة والرفــق، فيســاعد األفــراد عــىل معرفــة اخلطــأ مــن دون تقريــع عنيــف 

ــوره . ــرد ونف ــوف الف ــؤدي إىل خ ي
ــح الســلوك  ــة الراجعــة لتصحي ــدل دورا فعــاال يف التغذي ــاب اإلرشــادي املعت ــؤدي أســلوب العت          ويمكــن أن ي
اخلاطــئ، وتعلــم ســلوك مرغــوب فيــه، فبالعتــاب حيــاول املعلــم أو املــريب أن حيــدد املشــكلة ثــم اقــرتاح حلهــا، فيكــون 
العتــاب الســوي نوعــا مــن التدعيــم الــذي يتــذوق عــن طريقــه املتعلــم األمل فيحــاول جتنبــه الحقــا مــا أمكــن، ويبحــث 

عــام حيقــق لــه الرضــا واللــذة واإلثابــة.(54)
    وقد وردت أحاديث كثرية عن اإلمام g هبذا اخلصوص ومنها :

: (g) قال اإلمام عيل
- ( العتاب حياة املودة )(55)

- ( كثرة العتاب تؤذن باالرتياب )(56)
- ( ال تعاتب اجلاهل فيمقتك، وعاتب العاقل حيبك )(57)

- ( ال تكثر العتاب فانه يورث الضغينة ويدعو إىل البغضاء )(5٨)
- ( إذا عاتبت فاستبق )(59) 

ــن  ــواء م ــاب س ــة للعت ــس املنطقي ــع األس ــد وض ــام g ق ــا أن اإلم ــث لوجدن ــذه األحادي ــا يف ه ــو تأملن ل  
. اجلانبــني  كال  وســنوضح  اســتعامله  رشوط  أم  فوائــده  حيــث 

فوائد العتاب
1.  العتــاب ينبــه العاقــل عــىل خطئــه، ويثــري إحساســه فينشــط دافعيتــه نحــو اإلصــالح، لذلــك عــرب عنــه اإلمــام بقوله 

: (عتــاب العاقــل حمبــة) ، ألن العاقــل حيــب مــن يلــوح لــه بأخطائــه بــأدب وحمبــة.
ــب،  ــم والطال ــني املعل ــني الشــخصني أو ب ــة ب ــة الطيب ــه يعــرب عــن العالق ــودة؛ ألن ــزرع امل ــاب يف اإلصــالح ي ٢. العت
ــاة  ــاب حي ــل أن تتفاقــم ويصعــب عالجهــا، لذلــك يقــول اإلمــامg:( العت ــه عــىل مواطــن اخللــل قب فريشــده  وينب

ــودة ). امل
3. العتاب حيفظ الشخص من الوقوع يف املحذور مما ينأ به عن العقاب .

4. يعد العتاب وسيلة فعالة يف تعديل السلوك من دون أن يرتك آثارا سلبية عىل الشخصية .
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ــا  ــة مراعي ــه بحكم ــل ب ــب التعام ــخص املعات ــي للش ــرت ينبغ ــي ذك ــاب الت ــد العت ــن فوائ ــم م ــىل الرغ وع  
: الــرشوط  هــذه  ومــن  الصحيــح  مســاره  عــن  خيــرج  ال  كــي  رشوطــه؛ 

1. أن يكــون العتــاب هادئــا، هادفــا إلصــالح الســلوك مــع اإلبقــاء عــىل املــودة يقــول اإلمــام g : ( عاتــب أخــاك 
ــه g : ( إذا عاتبــت فاســتبق ) ــه ... ) ، وقول باإلحســان إلي

٢. أن يســتعمل العتــاب بحكمــة، وبأســلوب حيفــظ للشــخص كرامتــه، وأن ال يكــون العتــاب أمــام املــأل ( مــن نصــح 
أخــاه رسا فقــد زانــه، ومــن نصحــه عالنيــة فقــد شــانه)  .

 g 3. عــدم اإلفــراط يف العتــاب و جتنــب تكــراره ؛ ألن ذلــك يــؤدي إىل الــرضر بــدل اإلصــالح، يقــول اإلمــام عــيل
: (ال تكثــر العتــاب فانــه يــورث الضغينــة ويدعــو إىل البغضــاء ).

4. العتــاب ال يفهمــه مجيــع البــرش بــل هنالــك طبقــة ربــام تعــده عقابــا هــم طبقــة اجلهــالء يقــول اإلمــام عــيل g : ( ال 
تعاتــب اجلاهــل فيمقتــك )، لــذا ينبغــي أن يأخــذ بنظــر االعتبــار الشــخص املعاتــب. 

ويف ختــام هــذا املبحــث نقــول إن الفكــر الرتبــوي اإلســالمي ممثــال بفكــر اإلمــام عــيل g يؤكــد كثــريا عــىل   
ــه املّيالــة للمــدح واإلطــراء، يف حــني  ــه ينســجم مــع طبيعت ــا لإلنســان؛ ألن ــه شــيئا حمبب مبــدأ الثــواب أو التعزيــز كون
يقلــل مــن اســتعامل العقــاب وال ســيام املــادي منــه إال يف حالــة الــرضورة مــع مراعــاة أن يكــون هــذا العقــاب غــري 
مــربح لتجنــب آثــاره الســيئة، فضــال عــن اللجــوء إىل العتــاب قبــل العقــاب كونــه وســيلة تربويــة نافعــة يمكــن هلــا أن 

ــن دون رضر.   ــه م ــان إىل خطئ ــد االنس ترش
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اخلامتة
يتضــح ممــا تقــدم أن مبــدأ الثــواب والعقــاب الــذي يشــكل املرتكــز األســايس يف تشــكيل الســلوك  يف بعــض النظريات 
 g الرتبويــة احلديثــة مثــل نظريــة ( ســكينر) كانــت أصولــه متجــذرة يف الفكــر اإلســالمي، ممثــال بفكــر اإلمــام عــيل
ومــا جتــدر اإلشــارة إليــه أن اإلمــام عــيل g أكــد كثــريا مبــدأ الثــواب والشــكر والثنــاء واملكافــأة ملــا لــه مــن اعتبــارات 
نفســية بوصفــه ينســجم مــع الطبيعــة اإلنســانية، يف حــني ال يلجــأ إىل العقــاب إال بعــد نفاد كل وســائل اإلصــالح، فهو 
حماولــة أخــرية لتقويــم الســلوك مــع تأكيــد أن يكــون هــذا العقــاب لغــرض اإلصــالح وليــس التشــفي مــن الشــخص 
ــال بالــرضب  ــرية ممث ــة أخ ــادي كمحاول ــاب امل ــتخدام العق ــة اس ــه، ويف حال ــوب في ــري مرغ ــامرس ســلوكا غ ــذي ي ال
جيــب أن ال يزيــد عــىل ثــالث رضبــات وأن ال يكــون الــرضب مربحــا وخــالف ذلــك جتــب الديــة. وقــد أوجــد اإلمــام 
ــان أشــد مضاضــة مــن الــرضب هــي اإلحســان إىل الشــخص  ــري مــن األحي ــام تكــون يف كث ــة رب ــة وجداني g عقوب
املــيسء وقــد أثبــت هــذا الســلوك الرتبــوي فاعليتــه عنــد أهــل البيت(عليهــم الســالم) يف كثــري مــن املواطــن، فضــال 
ــأ إليــه  عــن ذلــك أوجــد اإلمــام g أســلوبا آخــر يشــغل حالــة وســطية بــني الثــواب والعقــاب هــو ( العتــاب) إذ ُيلجَ
ــة يف  ــة فعال ــوع يف املحــذور، وهــو أيضــا وســيلة تربوي ــل الوق ــره قب ــه الشــخص وحتذي ــل العقــاب مــن أجــل تنبي قب

إيقــاظ الضمــري اإلنســاين .   
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ملخص البحث
ــا  ــاول فيه ــني g ،ح ــام احلس ــائل اإلم ــة يف رس ــرتاتيجيات احلجاجي ــف االس ــة كش ــث بمحاول ــذا البح ــوم ه     يق
ــا بالغيــة  اإلمــام g إقنــاع املرســل اليــه ،او محلــه عــىل اإلذعان،وكشــف دعــو اخلصــم وبطالهنــا ،مســتخدما حججً
ومنطقيــة ,هدفــه منهــا التبليــغ والتوجيــه والتنبيــه ،ومــن ثــم اإلصــالح ،وليــس بخــافٍ أن احلجــاج عمليــة خطابيــة 
يتوخــى هبــا البــاث تســخري املســتقبِل لفعــلٍ او تــركٍ بتوجيهــه إىل اعتقــاد قــولٍ يعــده كل منهــام ،أو يعــده البــاث ،رشطــاً 
كافيــاً او مقبــوالً للفعــل او الرتك،وهــذا يســتدعي بالــرضورة النظــر يف خمتلــف احلجــج التــي وّظفهــا املحتــّج لغايــة 
ــا كانــت البالغــة اجلديــدة قائمــة عــىل مقّومــني مهــا ( البيــان واحلجــاج ) فــإن  ــاع او احلمــل عــىل اإلذعــان ،ومّل اإلقن

التأثــري واإلقنــاع يف التخاطــب اإلنســاين يســتدعي بيانيــة فاعلــة لتحقيقــه.
ــا  ــاءً تبليغيً ــت بن ــة انبن ــن والدول ــة يف الدي ــالة اصالحي ــو رس ــني g ه ــام احلس ــائل اإلم ــاب يف رس ــكل اخلط    إن ش
ــا عــىل وفــق مقدمــات خطابيــة تواصليــة توجــه وحتــاور النــاس عــرب بوابــة اإلقنــاع والتأثــري يف متلقيــه ،واعتــامد  مؤسسً

اســرتاتيجيات تواجــه عقــل املخاطــب وضمــريه ،بعيــدا عــن العنــف واإلكــراه واملغالطــة .
     رصــدت هــذه الدراســة بعــض احلجــج (شــبه املنطقيــة ) وظفهــا اإلمــام g يف رســائله ،ومنهــا (الســلم احِلجاجــي 

،وقيــاس التمثيل،والتعديــة ،والتعليــل ،واالشــتامل ،التناقــض) وغــري ذلــك .
   ومل ختــل رســائل اإلمــام g مــن وظائــف قصديــة ســواء أكانــت أخالقيــة ام ترشيعيــة ام اجتامعيــة،اذ صحــح فيهــا 
ــفَ التلفيــق اإلعالمــي املضلــل الــذي قــام  اإلمــام g عــرب اســتدالله احلجاجــي املســارات اخلاطئــة يف التفكري،وكشَ

بــه خصومــه ومنكــرو إمامتــه.
هذا ومن اهلل التوفيق.
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ABSTRACT
This paper tries to detect the Argumentative Strategies of the letters of Imam Hussein (pbuh). 

Through these letters , he tries to persuade , and guide the reader to comply, and to reveal the 
invalidity of the opponent claims .

The aim of these letters were to conduct , guide , warn and reform by using rhetorical and 
logical argumentative.

It is know that argumentation is an oratorical process py which the address tries to lead the 
addresses to do or abandon something by guiding him to something else that both , or one of 
them , belive in . 

The aim of these letters was a message to reform the religion and the political system by 
depending on a communicative oratorical process to direct and guide people by convincing and 
dialogue rather than violence or coercion.

This study concludes that Imam Hussein (pbuh) used some quasi-logical argumentations such 
as (Argumentative scales , Transitivity,conteradiction ,Analogy,….etc).

However, these letters contain some moral, legislative, and social goals in order to correct the 
eccentric beliefs and unveil the misleading propaganda of his enemies. 
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ايف احلجاج ؛ تعريف ومداخل إجرائية :
موضــوع نظريــة احلجــاج هــو درس تقنيــات اخلطــاب التــي مــن شــأهنا أن تــؤدي باألذهــان اىل التســليم بــام   

يعــرض عليهــا مــن أطروحــات ، أو أن تزيــد يف درجــة ذلــك التســليم(1).
ــا كان جنــس هــذا اخلطــاب ، فقــد يكــون خطبــة أو رســالة ، او حكايــة او  فهــو تقنيــة يســتثمرها املنتــج يف خطابــه أيًّ
ا ، فعندمــا يكــون احلجــاج منطوقــا كاخلطبــة مثــال يكــون حضــور اجلمهــور عامــال مهــام بالنســبة للخطيــب ،  شــعرً
ــي ان الكاتــب يف اخلطــاب املكتــوب كالرســالة مثــال ال يســتحرض مجهــوره  ــه، لكــن هــذا ال يعن ــف خطاب ــه يكّي اذ ب

ويكّيــف خطابــه لذلــك اجلمهــور ، وقــد تكثــر هــذه التقنيــة يف نــص وتقــل يف آخــر.
     مــدار هــذه الدراســات احلجاجيــة متحــور حــول اآلليــات التــي تضمــن نجــاح اخلطــاب وفعاليتــه ، تلــك اآلليــات 
ــاع او الثقــة والتــي  ــه االســتعداد للفعــل او العمــل او االقتن ــق لدي ــام ُيطِل ــب ب ــة انخــراط املخاطَ التــي جتنــح اىل تقوي

يمكــن ان تتحقــق يف الوقــت املناســب ، او يف األقــل جتعلــه غــري قــادر عــىل رفــض القــول احلجاجــي.
     ومــن هــذا املنظــور فــان احلجــاج يتوســل بالقــدرات اللســانية لإلجابــة عــن االشــكاالت املطروحــة، ومواجهــة 
االســئلة املفخخــة ، وجماهبــة احلجــاج يسء النيــة، والــرد عــىل املغالطــات غــري املعقولة؛ انــه جمموعة من االســتدالالت 
ــو يف  ــا، وه ــا او ابداع ــدم طرح ــكلة او تق ــل مش ــة او حت ــرة او اطروح ــي فك ــد او تنف ــرض او تؤك ــط او تع ــي تبس الت
الوقــت نفســه اســتدالل وعالقــة؛ أمــا كونــه اســتدالالً فانــه يقــّدم ارضــاءً لقواعــد العقــل بنهــج خطــوات املنطــق ، 

ــا وجذبــا واســتاملة لشــعور املخاطبــني(٢) . وأمــا كونــه عالقــة فألنــه جيلــب ارضــاء وامتاعً
وبذلــك ُيعــّد احلجــاج خطابــاً ذا إقناعيــة تــروم دفــع املتلقــي إىل تغيــري اعتقاداتــه ، وتبنّي ثقافــة وســلوكيات وترصفات 

منشــودة، انطالقــاً مــن حجــج مالئمــة لثقافــة املتلقي.
ــارئ  ــاع الق ــائلهم إلقن ــاب يف رس ــذا اخلط ــم اىل ه ــادئ ونحوه ــاة املب ــون ودع ــاج املرشع ــا حيت ــرياً م ــذا فكث ــىل ه وع
بــام يريــدون ، اذ إن حتقيــق فكرهتــم او دعوهتــم ال يتــم اال برضــا اجلمهــور عنهــا وقناعتهــم هبــا واجلمهــور ال خيضــع 
للربهنــة العلميــة ، كــام ال خيضــع للطــرق اجلدليــة البحتــة ؛ ألّن اجلمهــور غالبًــا تتحكــم بــه العاطفــة أكثــر مــن التعقــل 
والتبــرص ، بــل ليــس لــه الصــرب عــىل التأمــل والتفكــري وحماكمــة األدلــة الرباهــني ، وعليــه ان جيــد يف ذلــك مســلكاً 
آخــر ، غــري مســلك الربهــان واجلــدل املنطقيــني ، لــذا كان التعويــل عــىل مفهــوم احلجــاج ليمثــل حالــة وســطى بــني 

العاطفــة والعقــل املحضــني.
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الرسائل بوصفها خطابا حجاجيًا :
   ال خيتلــف اثنــان يف أن أدب الرســائل بعامــة هــو أدب حــواري تتفاعــل فيــه أطــراف التخاطــب تفاعــال ديناميكيــا 
ــا تلــحُّ البالغــة اجلديــدة ( احلجــاج ) عــىل االصغــاء اىل االصــوات املتحــاورة يف الرســائل هبــدف  منتجــا ، ومــن هن
النفــاذ اىل صميــم هــذا اخلطــاب، وعــىل الرغــم ان اخلطــاب هــو ثمــرة مــن هــذا التفاعــل ، أو قــل هــو البوتقــة التــي 
ــه االجناســية او ( النحــو  ــاج نفســه، وذلــك بفــرض تأثريات ــه طــرف فاعــل يف انت ينصهــر فيهــا هــذا التفاعــل ، اال ان

نصيــة ) يف منتــج اخلطــاب ومتلقيــه (3).
ــب(4)؛ إاّل اهنــا حتّولــت اىل خطــاب  واهلــدف مــن الرســالة – كــام هــو معناهــا اللغــوي - هــو إيصــال فكــرة اىل املخاطَ
ــب الــذي ال يقتنــع بفحــو الرســالة، أو يعــرتض عــىل افكارهــا ومــا اىل ذلــك، فــكان  حجاجــي بفعــل حــال املخاطَ
ــا اال  ــة هل ــالة ال عالق ــت الرس ــال أليس ــد يق ــة ، وق ــرض األدل ــق وع ــان احلقائ ــدوره يف بي ــل ب ــام املرس ــن قي ــد م الب
ــل اليــه ، أقــول : هــذا خيتلــف بحســب طبيعــة املرِســل ، فقــد تكــون طبيعــة املرِســل تقتــيض  بإيصــال الفكــرة اىل املرسَ
بيــان احلقائــق مــن أجــل اقنــاع املتلقــي ، ألنــه يشــعر بوظيفــة أخالقيــة أو رشعيــة يف ذلــك ، وهــذا مــا عليــه األنبيــاء 
( عليهــم الســالم ) واألئمــة ( عليهــم الســالم )، ولــو عدنــا اىل القــرآن الكريــم لوجدنــا أن اهلل تعــاىل قــد قــال خماطبــاً 
))(5)، فمهمــة النبــي o ليســت إيصــال الرســالة فقــط ، بــل  ُغ املُْبـِـنُيُ بَــالَ ُســوِل إاِلَّ الْ ــىلَ الرَّ ــا عَ مَ النبــي حممــد o ((وَ
مهمتــه تتعــد ذلــك اىل ابــالغ الرســالة بأحســن وجــه بعــرض األدلــة والرباهــني واحلجــج، لذلــك قــال أهــل اللغــة 

إن (بلــغ) تعنــي االجتهــاد يف حتصيــل الــيشء ومنــه البــالغ والتبليــغ(6).
والرســالة يف بدايــة أمرهــا مــا هــي اال خطبــة مكتوبــة ، وهــذا مــا دفــع العســكري اىل أن يقــول بعــدم الفــرق   
ــا ،  ــافه هب ــة يش ــوب؛ ألّن اخلطب ــاب مكت ــة خط ــوق ، والثاني ــاب منط ــو أن األوىل خط ــالة ، س ــة والرس ــني اخلطب ب
والرســالة يكتــب هبــا ، والرســالة جتعــل خطبــة، واخلطبــة جتعــل رســالة يف أيــرس كلفــة (7)، وهــو التحــول مــن اخلطبــة 
املنطوقــة اىل الرســالة املكتوبــة اقتضتــه احلاجــة الناجتــة عــن ترامــي أطــراف الدولــة اإلســالمية مــن جهــة، والتطــور 
احلضــاري الــذي دفــع باجتــاه الكلمــة املكتوبــة لتكــون وســيلةً اتصــال وإبــالغ ال مندوحــة عنهــا (٨)، فضــال عــن كوهنــا 
تعتمــد عــىل بالغــة الــكالم وقــدرة املرِســل عــىل حتويــل املقــام اخلارجــي اىل كالم يشــف عــن منزلــة املرســل وإمكاناتــه 

الفكريــة واخللقيــة واألدبيــة ومــا اىل ذلــك .
   وبنــاءً عــىل ذلــك نزعــم أن الرســالة هــي خطــاب حجاجــي بوصفهــا موقفــا تواصليــا بــني االنــا واآلخــر ، يتأســس 
عــىل تبــادل رســائل لغويــة بــني التعــارض والتوافــق وبــني النقــض واالبــرام، لقصــد البيــان عــن موقــف ، واإلخبــار 

عــن تصــور لألشــياء والكائنــات، والظواهــر يف خمتلــف املجــاالت .    
فالرســالة خطــاب قصــدي موجــه يــروم ايقــاع التأثــري يف املتقبــل ودفعــه اىل ترجيــح رأي عــىل آخــر ، وهــو      

ــل اليــه . أمــر يقتــيض مــن املرِســل وصــف احلجــة ورفــد البيــان باحلجــج قصــد إقنــاع املرسَ
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ــور  ــهدت ظه ــة ش ــة مضطرب ــوي، كان مرحل ــرص األم ــدي، والع ــرص الراش ــر الع ــافٍ أن أواخ ــس بخ ولي  
أحــزاب سياســية متعــددة، فكانــت الرســائل الوســيلة املهمــة التــي جلــأت إليهــا كل األطــراف السياســية املتخاصمــة 
ــاس  ــب الن ــاوئهم وتألي ــن مس ــف ع ــا، والكش ــم خصومه ــد مزاع ــا، وتفني ــم ُحججه ــا، ودع ــن أهدافه ــاع ع للدف

عليهــم(9). 
ــت  ــا انفك ــة م ــا عصيب ــا أحداث ــهg فيه ــي واج ــة، الت ــة املضطرب ــة الزمني ــك احلقب ــنيgعاش تل ــام احلس       واإلم
تصارعــه طــوال حياتــه اجلهاديــة حتــى استشــهادهg؛ فلــذا حققــت الرســائل حضــورا متميــزا يف خطابــه ، إذ 

احلــوادث والثــورات املهمــة تتخللهــا الرســائل بــني الطرفــني .
ــد  ــيام بع ــه، والس ــنيg يف حيات ــام احلس ــتقبلها اإلم ــي اس ــائل الت ــن الرس ــل م ــم اهلائ ــر يف الك ــل الناظ ولع  
ــا يف ذاك  ــائل وتطوره ــار الرس ــا يف ازده ــة وفاعليته ــذه احلرك ــر ه ــك يف أث ــره ش ــالن ثورته(عام6٠هـــ)، ال خيام إع
العــرص، إذ طفــق أهــل الكوفــة وأرشافهــا يبعثــون بالرســائل، حتــى وصلــه يف يــوم واحــد مخســون كتابــا، ويف روايــة 
أخــر مئــة ومخســون كتابــا، مــن الرجلــني والثالثــة، يســألونه القــدوم عليهــم، وهــو مــع ذلــك يتأّنــى، فــال جييبهــم، 
ــريه إىل  ــد مس ــه عن ــح لدي ــاب، فأصب ــف كت ــرش أل ــا ع ــة اثن ــوب خمتلف ــده يف ن ــع عن ــى اجتم ــب، حت ــرت الكت وتوات
 ،gكربــالء، خرجــان مملــوآن بالكتــب، فضــال عــن النشــاط املحمــوم يف مفاصــل الدولــة األمويــة بشــأن ثــورة اإلمــام
إذ صــورت الرســائل ذلــك النشــاط امللحــوظ أدق تصويــر، يؤيــد ذلــك تعــدد املــدن التــي شــهدت رســائل اإلمــام 
ــريه إىل  ــاء مس ــة، ويف أثن ــة، ومك ــة، واملدين ــة األموي ــر اخلالف ــام مق ــي: الش ــه، وه ــائل أعدائ ــىل رس ــادة ع ــني زي احلس

ــالء(1٠). ــة، وكرب ــرصة، والكوف ــراق، والب الع
ــح  ــه تصحي ــا غايت ــا هادف ــا حجاجي وحــني نقــف عــىل رســائل اإلمــام احلســني g نجــد اهنــا محلــت خطاب  
املســار الفكــري تــارة ، وأخــر مقومــا للعقــل البــرشي احلاكــم، فلــم يكــن مقصــد اإلمــام إفحــام خصومــه فحســب، 
ــبِيِل  ٰ سَ ُع إِىلَ وان كانــت نواياهــم يف غــري حملهــا ، بــل كان ناطقــا وُمظهــرا للحقيقــة ، عــىل هــدي القــرآن الكريــم ((ادْ
ــوَ  ُه ــبِيِلِه وَ ــنْ سَ ــلَّ عَ ــنْ ضَ ــُم بِمَ لَ ــوَ أَعْ ــكَ ُه بَّ ــُن إِنَّ رَ سَ ــيَ أَحْ ــي ِه تِ ــمْ بِالَّ ُ اِدهلْ جَ ــنَِة وَ َسَ ــِة احلْ ِعظَ املَْوْ ــِة وَ مَ كْ ــكَ بِاحلِْ بِّ رَ
 gــام ــوم اإلم ــدا ، فيق ــالال بعي ــل ض ــده وض ــم يف معتق ــن توه ــىل كل م ــا ع ــراه معرتض ــنَ ))(11)، ت تَِدي ــُم بِاملُْهْ لَ أَعْ
ــم  ــم قائ ــلوب حكي ــم بأس ــوء الفه ــل يف س ــن اخلط ــا مواط ــة ، مصحح ــة والعقلي ــه الفطري ــك نوازع ــه وحتري بتوجيه
عــىل االســتدالل ، لبيــان املقصــد الــداليل، وهــو بذلــك يكتنــز مــن اللغــة العربيــة وأســاليبها املختلفــة لتكــون ((بمثابــة 
ــع  ــروف اىل واق ــف والظ ــتدعاء املواق ــم باس ــذي يرتج ــون ال ــك املكن ــل ، ذل ــس والعق ــون النف ــن مكن ــف ع الكاش
ــائله  ــة يف رس ــج واألدل ــك احلج ــة تل ــث بدراس ــذا البح ــام ه ــا ق ــن هن ــة ))(1٢)، وم ــداث فعلي ــورة اح ــي يف ص حقيق

. g ــه ــة يف خطاب ــة احلجاجي ــان الوظيف وبي
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لَّم احلجاجي أوالً : السُّ
تنطلــق نظريــة الســالمل احلجاجيــة مــن إقــرار التــالزم يف عمــل املحاجــة بــني القــول احلجــة (ق) ونتيجــة (ن) ، ومعنــى 
التــالزم هــو ان احلجــة ال تكــون حجــة بالنســبة اىل املتكلــم، اال بإضافتهــا اىل النتيجــة مــع اإلشــارة إىل أن النتيجــة قــد 

يــرصح هبــا وقــد تبقــى ضمنيــة(13).
وهو عبارة عن جمموعة غري فارغة من القوالت مزودة بعالقة ترتيبية ومستوفية للرشطني اآلتيني :   

كل قــول يقــع يف مرتبــة مــا مــن الســلم يلــزم عنــه مــا يقــع حتتــه ، بحيــث تلــزم عــن القــول املوجــود يف الطــرف األعــىل 
عــىل مجيــع القــوالت التــي دونــه .

كل قول كان يف السلم دليال عىل مدلول معني ، كان يعلوه مرتبة دليل أقو عليه (14).
فالسلامحلجاجيهو فئة حجاجية موجهة مرتبطة بعالقةترتيبيةللحجج، ويمكن أن نرمز هلا باآليت:

ن = النتيجة
د

ج
ب

( ب،ج،د) :حجج وأدلةختدمالنتيجة(ن).
فعندمــا تقــوم بــني احلجــج املنتميــة إىل فئــة حجاجيــة مــا عالقــة ترتيبيــة معينــة، فــإن؛ هــذه احلجــج تنتمــي وقتئــذٍ إىل 
الســلم احلجاجــي نفســه ،وان احلجــة التــي تدعــم النتيجــة يمكــن ان تكــون جمموعــة مــن احلجــج لنتيجــة واحــدة ، 

لكنهــا متفاوتــة يف درجــة قوهتــا ، ومــن أجــل توضيــح هــذه الفكــرة أكثــر نــورد املثــال اآليت : 
اذا اعطينا مثالً ثالثة اوصاف للجو : دافئ ، ساخن ، حار ، فاننا نقول :

اجلو دافئ
اجلو ساخن

اجلو حار 
وإذا افرتضنــا أن احــد األقــوال ، قــّدم حجــة لنتيجــة هــي ( البقــاء يف البيــت بــدل اخلــروج) فــان احلجــة رقــم (3) هــي 
اقــو احلجــج ، فنقــول : ان البقــاء يف البيــت بــدل اخلــروج أفضــل؛ ألن اجلــو حــار ، امــا احلجــة رقــم (1) فهــي اضعــف 
ــا ، ومأتــى هــذا  هــذه احلجــج ، لذلــك يمكــن القــول ان احلجــج ال تتســاو ولكنهــا ترتتــب يف درجــات قــوة وضعفً

ــا وجــود طــرف آخــر ، تقيــم معــه عالقــة اســتلزام (15). الرتتيــب هــو ان الظواهــر احلجاجيــة تتطلــب دومً
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ولــو نظرنــا يف كيفيــة جتــيل قوانــني ومفاهيــم الســّلم احلجاجــي يف رســائل اإلمــام احلســني (g) نجدهــا ال   
ختلــو مــن متثــالت هلــذا النــوع احلجاجــي الــذي يكشــف عــن قــوة احلجــج وتراتيبهــا يف القــول ، وللتدليــل عــىل ذلــك 

ــة : ــة اآلتي ــذ االمثل نأخ
ــا اىل معاويــة ، يف تكذيــب الوشــاة بــه، قــالg: ((أّمــا بعــد فقــد بلغنــي كتاُبــك، تذكر  ففــي كتــاب بعــث هباإلمــام جوابً
ُد  ــك عنــي امــورٌ أنــت يل عنهــا راغــب، وأنــا بغريهــا عنــدك جديــر، فــان احلســنات ال هيــدي هلــا، وال يســدِّ أنــه قــد بلغَ
إليهــا إال اهللُ. وأمــا مــا ذكــرتَ أنــه انتهــى إليــك عنــي، فإنــه إنــام رقــاُه إليــك املالقــون املَّشــاؤون بالنميــم، ومــا ُأريــُد 

لــك حربــا وال عليــك خالفــا ...)(16).

ــني ”ع”  ــام احلس ــىل االم ــب ع ــوا األكاذي ــن اختلق ــائني الذي ــني والوش ــذب الكّذاب ــام ”ع” أن يك أراد اإلم  
واشــاعوها عنــد معاويــة وغــريه ، متناســني أن احلســني ”ع”  إمــام معصــوم ال ينطــق اال احلــق والصــدق ، وال يصــدر 
ــا  منــه ااّل الفعــل الســديد املــريض هلل عــز وجل،وبذلــك تتحــدد القيمــة احلجاجيــة يف هــذه الرســالة بتقديــم القضاي
واحلجــج وترتيبهــا حســب قوهتــا احلجاجيــة ، لتخــدم النتيجــة املطروحــة ، فقــد ادرج اإلمــام g يف خطابــه حجتــني، 
ــة عــىل النتيجــة، فالقــول األول (هــو عــدم حاجــة اإلمــام  ــدأ يف أبعدهــا عــىل املدلــول صعــودا اىل أقرهبــا يف الدالل ب
”ع” لألمــور التــي بلغــت معاويــة ، وهــو بغريهــا جديــر ) والقــول الثــاين ( عــدم رغبــة اإلمــام ”ع” يف حــرب معاويــة) 

ــة  ــد الفتن ــق يري ــان مــن اوصــل تلــك االمــور كــّذاب ومتمّل ــاع خصمــه ب وبذينــك احلجتــني حيــاول اإلمــام ”ع” اقن
باالمــة االســالمية ، ويمكــن رســم ســّلم حجاجــي هلــذه الرســالة ، بالنحــو اآليت : 

من اوصل تلك االمور كّذاب ومتّلمق يريد الفتنة باالمة االسالمية .                     ن 
عدم رغبة اإلمام ”ع” يف حرب معاوية .         ق٢ 

        ق1عدم حاجة اإلمام” لألمور التي بلغت معاوية، وهو بغريها جدير

ويف الكتــاب نفســه ُيقــّدم اإلمــام خطابــه بأكثــر مــن حجــة ويفضــح أفعــال معاويــة وعاّملــه واجلرائــم التــي   
ــني  ــن املخبت ــه العابدي ــر وأصحاب ــل حج ــت قات ــولg :(( :(( ألس ــول اهلل o، يق ــاب رس ــق أصح ــا بح ارتكبوه
ــا مــن بعــد مــا  ــام وعدوان ــدع، ويأمــرون باملعــروف وينهــون عــن املنكــر؟ فقتلتهــم ظل ــوا يســتفظعون الب ــن كان الذي
ــام  ــه اإلم ــتنكر علي ــده))(17)، اذ اس ــتخفافا بعه ــىل اهلل واس ــرأةً ع ــدة ُج ــودَ املؤك ــة، والعه ــق الغليظ ــم املواثي أعطيته
امبنيــة برتاتبيــة حجاجيــة بدأهــا اإلمــام بحجــة اوىل  g  قتلــه حجــرا وأصحابــه، وقــد تضمنــت هــذه الرســالة حججً
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(ألســتَ قاتــل حجــر وأصحابــه )فالســياق فيــه لــوم ونقــد واســتياء بشــكل رصيــح عــىل هــذا القتــل، ثــم ينتقــل اإلمــام 
اىل حجــة أخــر هــي صفــة هــؤالء املقتولــني العابديــن املخبتــني الذيــن كانــوا يســتفظعون البــدع، ويأمــرون باملعروف 
وينهــون عــن املنكــر) أتــى هبــا اإلمــام g لتقويــة النتيجــة وتعزيزهــا املتضمنــة ملعنــى القــول ، وُمفــاد هــذه احلجــة :  
أن الذيــن قتلتهــم يامعاويــة هــم أنــاس عابــدون مطيعــون خاشــعون يســتفظعون البــدع ويأمــرون باملعــروف وينهــون 
عــن املنكــر، ثــم يــردف اإلمــام g قولــه بحجــة ثالثــة دعمــت القولــني الســابقني (فقتلتهــم ظلــام وعدوانــا مــن بعــد مــا 
أعطيتهــم املواثيــق الغليظــة، والعهــود املؤكــدة) وهــذه احلجــة تبــني نفــاق معاويــة وكذبــه وخمالفتــه لقوانــني اهلل تعــاىل ، 
ومــن هنــا يتضــح أّن اإلمــام احلســني g قــد اقــام حجتــه ورتبهــا  هبــذا الشــكل مــن أجــل أهــداف أو غايــات تكــون 

بمثابــة النتيجــة وهــي :
بيان جريمة هذا الفعل .

االستخفاف واجلرأة عىل اهلل تعاىل .
ان معاوية ال يصلح ان يكون راعيا لالمة االسالمية .

ويمكن جتسيد هذا احلجج بالُسّلم اآليت : 
ن = قتلتهم ظلام وعدوانًا ، واالستخفاف باهلل تعاىل ، عدم صالحية معاويةان يكون راعيا لالمة االسالمية.

ق3      أعطيتهم املواثيق والعهود املؤكدة . 
ق٢       كانوا عابدين خمبتني يأمرون باملعروف وينهونعن املنكر.

ق1      ألست قاتل حجر واصحابه.
ــها ، اذ  ــالة نفس ــر، يف الرس ــا ُأخ ــام حجج ــدم اإلم ــه يق ــم خصم ــائله و ُيفح ــاب يف رس ــجام اخلط ــواىل انس ــى يت وحت
يقــول :((أو لســتَ املدعــي زيــادَ بــن ُســمية املولــودَ عــىل فــراش ُعبيــد ثقيــف، فزعمــت أنــه ابــن أبيــك، وقــد قــال 
ــُر ” فرتكــت ُســنّة رســول اهلل تعمــدا وتبعــتَ هــواكَ  رســول اهلل ”صــىل اهلل عليــه والــه ” الولــد للفــراش وللعاهــر احلجَ
 مــن اهلل، ثــم ســلطتَه عــىل العــراق: فقطــع أيــدي املســلمني وأرجلَهــم، وســمل أعُينَُهــم وصلبهــم عــىل  بغــري هــدً

جــذوع النخــل، كأنــك لســتَ مــن هــذه األُمــة، وليســوا منــك؟))(1٨).
ــا  ــاء أيب ســفيان، تالعب ــه مــن أبن ــه وجعل ــه ب ــن أبي ــاد ب ــه للســفاك زي ــة بإحلاق ــج عــىل معاوي فاإلمــام g حيت  
ــوه  ــذا أب ــاد ه ــر)، وزي ــر احلج ــراش وللعاه ــد للف ــول اهلل o :(الول ــول رس ــة لق ــالمية ، وخمالف ــات اإلس بالترشيع
أبــو عبيــد الرومــي ، اعتمــد معاويــة يف إحلاقــه عــىل شــهادة أيب مريــم اخلــامر(19) وكان الغــرض مــن إحلاقــه سياســيا 
يــروم مــن ورائــه بنــاء الدولــة األمويــة ، وانتهــاك زيــاد جرائــم القتــل والتعذيــب ملســلمي أهــل العــراق ، ولكــي يقــوم 
اإلمــام باالحتجــاج عــىل معاويــة فقــد رتــب ذلــك اخلطــاب بمراتــب حجاجيــة بحســب قــوة حجاجيتهــا وأثرهــا يف 
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دعــم النتيجــة، فقــد بــدأ القــول األول (إحلاقــه زيــاد بــن ابيــه املولــود عــىل فــراش عبيــد ثقيــف ، وجعلــه مــن أبنــاء 
ــم بــني القــول الثالــث  ــد للفــراش وللعاهــر احلجــر) ث ــم دعــم القــول بحديــث الرســول o : (الول أيب ســفيان) ث
أفعــال زيــاد وجرائمــه (ثــم ســلطته عــىل العــراق: يقطــع أيــدي املســلمني وأرجلهــم، ويســمل أعينهــم ويصلبهــم عــىل 
ا حجاجيــا  جــذوع النخــل) فاإلمــامg يريــد أن يثبــت تقصــري معاويــة بخيانــة املســلمني ، فحملــت هــذه الرســالة ُبعــدً
وحتذيريــا وتوجيهيــا ، وهــو يف حــد ذاتــه يشــكل رادعــا مبــارشا واســتباقيًّا ألفعــال معاويــة ، وفحــو هــذا اخلطــاب/ 
ــة اتبــع هــواه ليســلط ســفاكا عــىل املســلمني ، وبذلــك ال يصلــح ان يكــون زعيــام لألمــة  االحتجــاج، هــو أن معاوي

االســالمية .
 والسلم اآليت يوضح مراتبية احلجج :

ان معاوية اتبع هواه وسلط سفاكا عىل املسلمني ن 
ق٢  قول الرسول o : ( الولد للفراش وللعاهر احلجر)

استلحاق زياد بن ابيه املولود عىل فراش عبيد ثقيف ق1 
ــح االســتبداد االمــوي ،وهــذه الرســالة تعــد ردا اعالميــا  يواصــل اإلمــام g تقديــم حججــه وأدلتــه لفضْ  
ــة  ــا معاوي ــرش ي ــول : ((فأب ــة،اذ يق ــلطة خاص ــة، والس ــلمني العام ــؤون املس ــرض لش ــا تتع ــة ، ألهن ــة معاوي ملواجه
ــس اهلل  ــا،  ولي ــرية إال أحصاه ــرية وال كب ــا ال يغــادر صغ ــم أن هلل تعــاىل كتاب ــاب، واعل ــتعدَّ للحس ــاص، واس بالقص
بنــاس الخــذك بالظنــة، وقتلــك أوليــاءه عــىل التهــم، ونفيــك أوليــاءه مــن دورهــم إىل دار الغربــة، وأخــذك النــاس 
ببيعــة ابنــك غــالم حــدث، يــرشب اخلمــر، ويلعــب بالــكالب، ال أعلمــك إال قــد خــرست نفســك، ورشيــت دينــك، 

ــم))(٢٠). ــي احللي ــورع التق ــت ال ــل، وأخف ــفيه اجلاه ــة الس ــمعت مقال ــك، وس ــت أمانت ــك، وخن ــت رعيت وغشش
 فاخلطــاب يبــدأ بتحذيــر معاويــة وتوعــده باحلســاب والعقــاب جــّراء قتلــه االبريــاء وترشيدهــم مــن ديارهــم بمجــرد 
ا حدثــا يــرشب الــرشاب ويلعــب بالــكالب  الظــن والتهمــة ، بــال دليــل او حجــة رشعيــة ، وتوليــة أمــر املســلمني ولــدً
، فحّمــل اإلمــام احلســني g معاويــة مســؤولية تدهــور االمــة ألنــه وضــع األمــور يف غــري نصاهبــا، وقــد أشــار االمــام 
ــا))(٢1) ،  اهَ صَ ةً إاِلَّ أَحْ ــريَ بِ الَ كَ ةً وَ ِغــريَ ــاِدُر صَ ــاِب الَ ُيغَ ِكتَ ا الْ ــذَ ــاِل هَ ــا مَ تَنَ لَ يْ ــا وَ ــونَ يَ ُقوُل اىل االحتجــاج بالقــرآن ((وَ يَ
ويف اســتعامل هــذه اآليــة بالــذات يف الُبعــد احلجاجــي هلــا داللــة مميــزة تكمــن يف أّن مناســبة قــول هــذه اآليــة مشــاهبة 
ا صاحلًــا لألمــة ااّل ان األمــر عكــس ذلــك ، وهكــذا النــاس  إىل حــد مــا مــا عليــه معاويــة، فمعاويــة يــر يف نفســه قائــدً
الذيــن ظنــوا يف أنفســهم أهنــم صلحــاء اال اهنــم حينــام اطلعــوا عــىل أعامهلــم قالــوا ( ال يغــادر صغــرية وال كبــرية ....) 

ــلم اآليت : ا يتأســس هــذا احلجــاج وفقــا للسُّ ، اذً
أوبقت نفسك واهلكت دينك وأضعت الرعية ن 
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امارتك صبيا يرشب الرشاب ويلعب بالكالب ق3 
قتلك أولياء اهلل ” تعاىل” بالُتهمة  ق٢ 

أخذك بالظنة . ق1 

ويف رســالة بعــث هبــا اإلمــام g اىل أهــل الكوفــة قــال : ((ســالم عليكــم فــإين أمحــد إليكــم اهلل الــذي ال إلــه إال هــو 
أمــا بعــد فــإن كتــاب مســلم بــن عقيــل جــاءين خيــربين بحســن رأيكــم و اجتــامع ملئكــم عــىل نرصتنــا و الطلــب بحقنــا 
فســألت اهلل أن حيســن لنــا الصنيــع و أن يثيبكــم عــىل ذلــك أعظــم األجــر و قــد شــخصت إليكــم مــن مكــة يــوم الثالثاء 
لثــامن مضــني مــن ذي احلجــة يــوم الرتويــة فــإذا قــدم عليكــم رســويل فانكمشــوا يف أمركــم و جــدوا فــإين قــادم عليكــم 

يف أيامــي هــذه إن شــاء اهلل و الســالم عليكــم و رمحــة اهلل و بركاتــه))(٢٢). 
   يتضــح مــن هــذا الكتــاب ان اإلمــام g ألقــى احلجــة الرشعيــة عــىل أهــل الكوفــة فالزمهــم بوجــوب االمتثــال ملــا 
ــن رشوط  ــار اىل ان م ــام g اش ــن ان اإلم ــال ع ــأل، فض ــام امل ــراق وأم ــروج اىل الع ــة اخل ــد راي ــذا عق ــه ، ل ــوه من طلب
عدالــة اإلمــام اال حيكــم اال باحلــق حتــى هيــدي النــاس اىل طريــق اخلــري ، فتجنــي االمــة ثمــرات اصالحــه وتوجيهــه، 
وحتــى تتحقــق هــذه الــرشوط يف مفــاد الرســالة وهــي رشعيــة قــدوم اإلمــامg البــد مــن مقدمــات او حجــج يســتند 
إليهــا اإلمــام g ، وقــد ضمنهــا اإلمــام g يف رســالته ، فالدليــل االول ( هــو وصــول كتــاب مســلم بــن عقيــل خيــرب 
بحســن رأيكــم) والثــاين ( اجتــامع ملئكــم عــىل نرصنــا والطلــب بحقنــا ) وهبــذا عــزم القــدوم اىل العــراق، ويمكــن 

متثيــل هــذا احلجــاج بالســلم االيت : 
اين قادم عليكم يف ايامي هذه  ن 

اجتامع ملئكم عىل نرصنا والطلب بحقنا ق٢ 
وصول كتاب مسلم بن عقيل خيرب بحسن الرأي ق1 

ويف رســالة بعثهــا معاويــة اىل اإلمــام احلســني ”ع” يعــرّيه يف زواجــه بجاريــة بعــد مــا أعتقهــا ، فأجابــه اإلمــام ” ع” 
هبــذا الكتــاب  ))أمــا بعــد فقــد بلغنــي كتاُبــك، وتعيــريك ايــاي، بــأين تزوجــت مــواليت ، وتركــت اكفائــي مــن قريــش 
، فليــس فــوق رســول اهلل ”ص” منتهــى رشف وال غايــة يف نســب ، وانــام كانــت ملــك يمينــي ، خرجــت عــن يــدي 
بأمــر التمســت فيــه ثــواب اهلل ” تعاىل”ثــم ارجعتهــا عــىل ســنة نبيــه ”ص” وقــد رفــع اهلل باإلســالم اخلسيســة ، ووضــع 

عنّــا بــه النقيصــة، فــال لــوم عــىل امــرئ مســلم ، اال يف أمــر مأثــم ، وانــام اللــوم لــوُم اجلاهليــة ))(٢3).
ــد أن  ــه بع ــد جواري ــزوج  بأح ــام ت ــي أن اإلم ــة ، وه ــا معاوي ــبه أثاره ــع ش ــن يف دف ــالة تكم ــذه الرس ــة ه    فحجاجي
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اعتقهــا ، ليطعــن بــرشف نســب النبــي ”ص” ونســب اإلمــام ” ع ” ، وهنــا عــىل اإلمــام ”ع” تقديــم مــا يفحــم خصمــه 
مــن أدلــة او اســتدالل ، ليثبــت خطــأ مــا ادعــاه خصمــه ،ليتضــح ان مــا قــام بــه هــو عــىل ســنة نبيــه، وان نســب النبــي 

” ص” هــو غايــة النســب، وعليــه فقــد رتــب اإلمــام ” ع ” حججــه بمراتــب حجاجيــة عــىل النحــو اآليت : 

رشف نسب النبي ” ص” واإلمام احلسني ” ع ” . ن 
اللوم لوم اجلاهلية ق4 

ق3  ال لوم عىل امرئ اال يف مأثم
ق٢       وضع عنّا به النقيصة

رفع اهلل باإلسالم اخلسيسة . ق1 

ثانيًا : حجة التناقض وعدم االتفاق :
وهــي حجــة ذات خلفيــة منطقيــة واضحــة يدفــع فيهــا املحتــّج  بأطروحــةٍ مــا مبينــاً أهنــا ال تتفــق مــع أخــر ، وذلــك 
ــا عليــه بتناقــض فعلــه مــع قولــه  ناتــج عــن عــدم االتفــاق بينهــام (٢4)، ففــي رســالة بعثهــا االمــام اىل معاويــة ، حمتجًّ
ــه  ــه واَل ــّىل اهلل علي ــول اهلل ص ــب رس ــق صاح ــن احلم ــرو ب ــل عم ــتَ قات ــالً: ((أوَ لس ــام ” ع” قائ ــه اإلم ــب الي ، فكت
وســّلاملذي أبلتــه العبــادُة فصّفــرتْ لونــه ، وأنحلــتْ جســمه بعــد أن آمنتــه وأعطيتــه مــن عهــود اهلل عــّز وجــّل وميثاقــه 
ــه جــرأةً عــىل اهلل عــّز وجــّل ، واســتخفافاً  ــه لنزلــتْ إليــك مــن شــعف اجلبــال، ثــّم قتلتَ مــا لــو أعطيتــه العصــم ففهمتْ
بذلــك العهــد))(٢5)، فاإلمــام”ع” يســتنكر عــىل معاويــة قتلــه عمــرو بــن احلمــق اخلزاعــي صاحــب رســول اهلل ”ص”  
ــذا  ــى ه ــو أعط ــان ، ول ــق واألم ــود واملواثي ــاه العه ــة وأعط ــه معاوي ــد ان آمن ــده ، بع ــواه وزه ــه وتق ــروف بعبادت املع
ــم  ــا، فنتيجــة هــذا اخلطــاب هــو ظل ــام وعدوان ــه ظل ــه وقتل ــه غــدر ب ــة ، ولكن ــه آمن ــت الي ــال لنزل ــل اجلب ــان لُقلَ األم
معاويــة، والتناقــض واضــح بــني الوعــود التــي اعطاهــا معاويــة وبــني فعــل القتــل ،فالعالقــة بينهــام عــدم االتفــاق، 

وهكــذا دفــع اإلمــام هبــذه احلجــة لتقويــة النتيجــة وصــدق اخلطــاب .

ثالثًا : حجة بالتعدية :
أساس هذه العالقة وجوهرها املعادلة الرياضية اآلتية:(٢6)

أ = ب     أ = ج        ب = ج
ويمكــن توضيــح هــذه املعادلــة بمقولــة ( صديــق صديقــي صديقــي ، او عــدّو صديقــي عــدوي )(٢7)، وهلــذه   
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احلجــة أصنــاف او أثــواب خمتلفــة منهــا ( تعديــة بواســطة عالقــة تســاوٍ او تفــوق او تضمــني ، او مماثلــة ) ونجــد هــذه 
احلجــة يف قــول اإلمــام يف رســالة بعــث هبــا اىل معاويــة ، حيتــج فيهــا عــىل قتــل حجــر وعمــرو بــن احلمــق واصحابــه 
، يقــول فيها:((كفعلــك هبــؤالء اّلذيــن قتلتَهــم ومّثلــتَ هبــم، بعــد الصلــح واأليــامن والعهــد وامليثــاق، فقتلتَهــم مــن 

غــري أنْ يكونــوا قتلــوا ، إالّ لذكرهــم فضلنــا وتعظيمهــم حّقنــا بــام بــه رشفــتَ وعرفــت ))(٢٨).
فاإلمــام حيتــج بــأن قتــل هــؤالء كان بســبب صحبتهــم لنــا، واهنــم فّضلــوا ذكرنــا وعظمــوا حقنــا، وهبــذا كان   

القتــل مبنيــاً عــىل حجــة التعديــة ، او ألن صديــق عــدوي عــدوي .
وعــىل الشــاكلة نفســها حيتــج اإلمــام ”ع” عــىل معاويــة قائــالً :(أولســت صاحــب احلرضميــني الذيــن كتــبَ فيهــم ابــن 
ــن عــيل، فقتلهــم  ــه: أن اقتــل كل مــن كان عــىل دي ــه فكتبــتَ إلي ــن عــيل صلــوات اهلل علي ــوا عــىل دي ســمية أهنــم كان

ومثــل هبــم بأمــرك))(٢9).
فالقتــل هنــا أيضــا مبنــّي عــىل التعديــة ، فبســبب ان احلرضمــي وأصحابــه كانــوا حمبــني لإلمــام عــيل ” ع ” ومــن اتباعــه 
املخلصــني ، كان قتــل زيــاد هلــم بالتعديــة ، وكــام مثلنــا بــان صديــق عــدوي يكــون عــدوي ، وهبــذا حيتــج اإلمــام ”ع” 
ــاء  ــة وينهــاه عــن هــذا االنحــراف، وتبديــل مــا رشعــه اهلل تعــاىل ، اذ مــن يعمــل بالقــرآن ال يقتــل األبري عــىل معاوي

ويمثــل هبــم  .
ا: التقسيم والتفصيل: رابعً

ــال  ــيص ، ق ــث والتق ــتمع إىل البح ــر املس ــرصف نظ ــوع ل ــة باملوض ــاء واإلحاط ــج اإلحي ــاول املحت ــه حي وفي  
ــه يســّهل  ــا ألن اجلاحــظ : (( فعجــب النــاس مــن حســن مــا قّســم وفّصــل )) (3٠)، وهــذا العجــب هــو املطلــوب هن
ــم  ــام إال احلاك ــا اإلم ــري م ــا :((فلعم ــول فيه ــة ، يق ــل الكوف ــام ”ع” اىل أه ــا اإلم ــث هب ــالة بع ــي رس ــاع ، فف اإلقن
بالكتــاب، القائــم بالقســط، والدائــن بديــن احلــق، واحلابــس نفســه عــىل ذات اهلل، والســالم))(31)، فحجاجيــة هــذا 
اخلطــاب تكمــن يف براعــة تقســيمه ” ع ” لــرشوط اإلمــام وهــي أن يكــون حاكــام بكتــاب اهلل تعــاىل، قائــام بالعــدل بــني 
رعيتــه، وان يكــون عــىل ديــن احلــق ، وخالصــا هلل تعــاىل، حتــى هيــدي النــاس اىل طريــق اخلــري، فتجنــي األمــة ثمــرة 
إصالحــه وتوجيهــه ، وهبــذا حــاّج اإلمــام احلســني ”ع ” معاويــةَ الــذي نّصــب نفســه حاكــام بالظلــم والعــدوان مــع 

ــني”ع”.  ــري املؤمن ــم أم ــات يف حك ــذه الصف ــت ه ــني ُعرف ــات، يف ح ــك الصف ــه تل ــر في ــه ال تتوف أن
ا : الرتجيح :  خامسً

وهــو أن نختــار مــن بــني االحتاملــني أفضلهــام بالنســبة الينــا ، ســواء أتعلــق األمــر بنــا ام بغرينــا ، بعــد إجــراء املوازنــة 
التــي أساســها القيــم ومــا تتفاضــل هبــا األشــياء بحســب الغايــة والنتيجــة املتوخــاة منهــا (3٢)وغايتهــا (( االحتجــاج 
لــيشء او لشــخص او لقيمــة او لــرأي ، باعتــامد أفضليتــه عــىل طــرف ثــانٍ ))(33)ونجــد مــا جيّســد هــذه احلجــة كتابــه 



١٥٧

”ع” اىل أهــل البــرصة وأرشافهــا ، ونّصه:(أمابعــد: فــان اهلل اصطفــى حممــدا صــىل اهلل عليــه و آلــه عــىل خلقــه، وأكرمــه 

ــا  ــه و كن ــه وآل ــه صــىل اهلل علي ــاده و بلــغ مــا ارســل ب ــه وقــد نصــح لعب ــم قبضــه اهلل إلي ــاره لرســالته، ث ــه، واخت بنبوت
أهلــه و أوليــاءه وأوصيــاءه وورثتــه وأحــق النــاس بمقامــه يف النــاس، فاســتأثر علينــا قومنــا بذلــك، فرضينــا وكرهنــا 
الفرقــة وأحببنــا العافيــة، ونحــن نعلــم أنــا أحــق بذلــك احلــق املســتحق علينــا ممــن تــواله وقــد بعثــت رســويل إليكــم 
هبــذا الكتــاب، وأنــا أدعوكــم إىل كتــاب اهلل وســنة نبيــه صــىل اهلل عليــه وآلــه، فــان الســنة قــد اميتــت، وان البدعــة قــد 

احييــت، وإن تســمعوا قــويل وتطيعــوا أمــري اهدكــم ســبيل الرشــاد، والســالم عليكــم ورمحــة اهلل)(34).
فالقيمــة احلجاجيــة هلــذه الرســالة تكمــن يف عــرض موازنــة بــني القيــم التــي حيملهــا النبــي حممــد ”ص” مــن   
ترشيــف وتفضيــل ســاموي يف االختيــار والوظيفــة، فهــو حامــل الرســالة اآلهليــة ، وعــىل اخلطــى نفســها ســار أهــل 
بيتــه ”ع” يف احقــاق احلــق، واحيــاء تلــك الرســالة املحمديــة ، وبــني مــن ُيميــت ســنة النبــي ”ص” وُحييــي البــدع ، 
وهنــا يقــدم االمــام «ع» حجاجــاً بصــورة ترجيــح بــني خصومــه ومــا محلــوا مــن افــكار ال عــزة فيهــا, وبــني افــكار متــتُّ 
ــة احدمهــا اقــو مــن  ــت مرتب ــاذا كان ــالً , ف ــه اىل األخــذ باألرجــح دلي ــك يوجــه خطاب اىل طاعــة اهلل ورســوله , وبذل
اآلخــر بــام حيمــل مــن مزايــا وقيــم ذاتيــة وأدلــة تعــزز االقــو فإننــا نرجحــه عــىل اآلخــر ونختــاره , وهــذا مــا انطــوت 

عليــه رســالته يف خماطبــة هــؤالء القــوم وحماولــة اقناعهــم .  
وال ختلــو هــذه احلجــة ايضــا مــن اســلوب بالغــي مؤثــر ، يدعــم النتيجــة املتوخــاة فاختيــاره لفظتي(أميتــت) 
ــة يف  ــاين واملنافس ــني املع ــدي ب ــن التح ــوع م ــة ن ــيام أن ((املقابل ــراع داليل، والس ــن اصط ــام م ــا بينه ــت)، وم و(أحيي
الظهــور))(35)، تبعثــان– مــع لفظتي(الســنة) و(البدعــة)- عــىل وخــز املتلقــي ومحلــه عــىل رد فعــل معاكــس لواقــع 

ــة.  ــن البدع ــي م ــا أحي ــة م ــنة، وإمات ــن الس ــات م ــا م ــاء م ــىل إحي ــل ع ــى العم ــري(36)، بمعن ــال اخلط احل
 ويف كتــاب آخــر بعثــه اىل بنــي هاشــم جــاء فيــه : (( مــن احلســني بــن عــيل اىل بنــي هاشــم ، امــا بعــد فانــه مــن حلــق يب 
منكــم استشــهد ومــن ختلــف عنــي مل يبلــغ الفتــح والســالم )) (37) ، فاإلمــام ”ع” يبــني للمــأل ومنهــم بنــو هاشــم ، أّنــه 
عــاملٌ بمصــريه وان هنايــة أصحابــه القتــل فــداءً لبقــاء الديــن اإلســالمي ، وبنــاء عــىل مــا نــّص عليــه القــرآن الكريــم أن 
مــن يقــّدم نفســه يف ســبيل دينــه فهــو شــهيد ، لــذا جتــىل واضحــا أن مــن ســمع هــذه الدعــوة ومل ينرصهــا ، مل حيصــل 
عــىل الدرجــة الســامية التــي ســاّمها االمــام ”ع” بالفتــح، فاإلمــام يرســم لوحــة يقــارن فيهــا بــني طرفــني ؛ االول مــن 
يلحــق بــه وســيكون مصــريه الشــهادة ، واآلخــر مــن يتخلــف عنــه مل يبلــغ الفتــح ، واألمــر مــرتوك هلــم وعليهــم ان 
يرّجحــوا احدمهــا عــىل اآلخــر ، وهــذا مــا حــاّج بــه ابنــاء عمومتــه ، وغايتــه هنــا التوجيــه واالرشــاد والقــاء احلجــة 

عليهــم .
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ا: التعليل: سادسً
ــربز  ــي ت ــة الت ــار العل ــك بإظه ــه ، وذل ــوده او عدم ــه او وج ــم او نفي ــات حك ــل يف إثب ــة للتعلي ــي طريق ه  
 مرشوعيتــه (3٨) اذ حيــرص املرِســل عــىل ربــط األفــكار والوصــل بــني أجــزاء الــكالم بجعــل بعضهــا أســباباً ألخــر
، فاحلكــم – غالبــاً – ال خيلــو مــن علــة يف الواقــع ، وان النفــس تقنــع باألحــكام املعللــة بخــالف غريها،وممــا ورد يف 
ا بمعصيــة اهلل تعــاىل، كان أفــوت  ــنْ حــاول أمــرً إحــد رســائلهg التــي اشــتملت عــىل حجــة ُمعّللــة قولــه ” ع” : (( مَ
ملــا يرجــو وأرسع ملجــيء مــا حيــذر))(39)، فاإلمــام ”ع” قــّدم خطابــه معّلــالً ؛ فمــن حيــاول أن يعــيص اهلل تعــاىل بأمــرٍ أو 
مكســبٍ دنيــوي ، يكــون متأخــرا يف مــا يرجــو، وأرسع يف األمــور التــي حيذرهــا، بمعنــى أنــه ال يلتــّذ بذلــك املكســب 
ــر واملخــاوف التــي كان يتخــوف  ــل يقــع يف املحاذي ــوم القيامــة ، ب ــاره اىل ي ــه حيصــد آثامــه وآث ــاالً علي ــل يكــون وب ب
ــة(أرسع)،  ــوت) ولفظ ــني لفظة(أف ــة ب ــم ، وان املقابل ــار جهن ــه ن ــدود،  هنايت ــق مس ــة طري ــق املعصي ــا ، الن طري منه
ولفظة(يرجــو) و (حيذر)جســدت التضــادَّ بــني توقــع العــايص لنتائــج عملــه والواقــع الــذي أتــى عــىل ذلــك التوقــع.

ا :حجة االقتضاء :  سابعً
  هــذه احلجــة طاقــة حجاجيــة عاليــة ألهنــا متثــل عالقــة تصــل احلجــة بالنتيجــة املرصــودة للخطــاب، فهــي 
جتعــل احلجــة تقتــيض تلــك النتيجــة اقتضــاءً والعكــس صحيــح بحيــث تغــدو العالقــة رضبــا مــن التــالزم بــني احلجــة 
والنتيجــة، وصاحــب اخلطــاب احلجاجــي يف هــذا الصنــف مــن احلجــاج ، يعمــد اىل االجتهــاد يف إضفــاء نــوع مــن 
ــة  ــة والثاني ــأن األوىل تقتــيض الثاني ــام يوحــي ب ــط بينهــام ب ــة بــني احلجــة والنتيجــة فيحكــم الرتاب ــة عــىل العالق احلتمي
تســتدعي األوىل رضورة (4٠) ، ففــي رســالة كتــب هبــا احلســن بــن أيب احلســن البــرصي اىل اإلمــام احلســني ”ع” يســأله 
ــه  ــت، فإن ــل البي ــا أه ــىض إلين ــا اف ــدر مم ــك يف الق ــت ل ــا رشح ــع م ــام ”ع” : (( (( فاتب ــه االم ــرّد علي ــدر ، ف ــن الق ع
مــن مل يؤمــن بالقــدر خــريه ورشه فقــد كفــر، ومــن محــل املعــايص عــىل اهلل عــّز و جــل فقــد فجــر وافــرت عــىل اهلل 
ــه املالــك  ــاد يف اهللكــة، لكن ــة، وال هيمــل العب ــارك وتعــاىل ال يطــاع بإكــراه، وال يعــىص بغلب ــام، إن اهلل تب افــرتاء عظي
ــدر )  ــن بالق ــن مل يؤم ــبب ( م ــني الس ــاء ب ــة اقتض ــم عالق ــام يقي ــه أقدرهم))(41)،فاإلم ــا علي ــادر مل ــم، و الق ــا ملكه مل
وبــني النتيجــة ( فقــد كفــر) ، فعــدم االيــامن بالقــدر يقتــيض الكفــر ، وان الكفــر نتيجــة لعــدم االيــامن بالقــدر ، وهــذا 
التــالزم بــني الســبب والنتيجــة هــو مــا حيمــل املتلقــي عــىل االقتنــاع او اإلذعــان للخطــاب ، وكذلــك يف قولــه ” ع” 
( ومــن محــل املعــايص عــىل اهلل عــز وجــل) فهــذه القــول يقتــيض النتيجــة ( فقــد فجــر) ، فاإلمــام يعقــد بالــرشط بــني 
ســبب ونتيجــة حــني جيعــل خمالفــة أوامــر اهلل تعــاىل ســببا للفجــور واالفــرتاء ، وهــذا يقــود إىل إقنــاع املتلقــي بوجــوب 

االعتقــاد بالقــدر ، واال خــرج االنســان مــن ربقــة االســالم ، وهــذا مــا حــاّج بــه اإلمــام ”ع” يف هــذه الرســالة .
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ــق الســببي  عــىل ان هــذه احلجــة العالئقيــة قامــت عــىل اســلوب الــرشط، الــذي يقــوم عــىل التــالزم والتعّل  
ــواب ،  ــذا اجل ــبب هل ــه مس ــو يف اآلن نفس ــواب ، وه ــتوجب رضورة اجل ــرشط يس ــواب ، أي ان ال ــرشط واجل ــني ال ب
وقــد بــني النحــاة القدامــى أن مجلــة الــرشط ســبب يف مجلــة اجلــواب ولــذا ال يســتغني املســبب عــن ســببه ، وقــد رضب 
ابــن جنــي مثــاال لذلــك : إن زرتنــي أكرمتــك ، فالكرامــة مســببة عــن الزيــارة  (4٢)، وان هــذا األســلوب الرشطــي لــه 
وظيفتــه احلجاجيــة حــني يمنــح عالقــة اقتضــاء بــني الســبب والنتيجــة ، ســبب يمثلــه الــرشط ونتيجــة يمثلهــا اجلــواب 
، وهــذا الرتابــط واالنتقــال النحــوي / املنطقــي مــن الســبب اىل النتيجــة بشــكل منظــم وميــرس وبــال تطويــل ورشح 

وإســهاب هــو مــا يدخــل هــذا األســلوب بوظيفــة احلجــاج .
ويف رســالة بعــث هبــا عمــرو بــن ســعيد اىل االمــام ” ع” يريــد ان يرصفــه عــن التوجــه اىل العــراق ويعيــذه   
بــاهلل مــن الشــقاق ويطلــب لــه االمــان والصلــة والــرب ، فــرّد عليــه االمــام ” ع” ((أمــا بعــد، فانــه مل يشــاقق اهلل ورســوله 
مــن دعــا إىل اهلل عــز وجــل وعمــل صاحلــا وقــال: إننــي مــن املســلمني، وقــد دعــوت إىل األمــان والــرب والصلــة، فخــري 
ــه  ــا أمان ــا توجــب لن ــا، فنســأل اهلل خمافــة يف الدني األمــان أمــان اهلل، ولــن يؤمــن اهلل يــوم القيامــة مــن مل خيفــه يف الدني
يــوم القيامــة، فــان كنــت نويــتَ بالكتــاب صلتــي وبــري فجزيــت خــريا يف الدنيــا و االخــرة، والســالم))(43)، فالقــول 
( مــن دعــا اىل اهلل عــز وجــل وعمــل صاحلــا ) ســبب ، لنتيجــة هــي ( مل يشــاقق” خيالــف ” اهلل ورســوله ) وكذلــك يف 
القــول( مــن مل خيــف اهلل يف الدنيــا ) ســبب ، لنتيجــة هــي ( لــن يؤمنــه اهلل يــوم القيامــة ) فهــذا الرتابــط والتعالــق بــني 

ــب يذعــن اىل اخلطــاب. الســبب والنتيجــة يعتمــل يف النفــس وجيعــل املخاطَ
ثامنًا : حجة التمثيل : 

ــر ،  ــيئني باآلخ ــد الش ــاق اح ــو(( إحل ــّياً، أو ه ــاً حس ــاين لبوس ــاس املع ــق وإلب ــب احلقائ ــتعمل لتقري ــاس يس ــو قي وه
وذلــك بــأن يقيــس املســتدل األمــر الــذي يّدعيــه عــىل أمــر معــروف عنــد مــن خياطبــه او عــىل أمــر بدهيــي ال تنكــره 
ــد  ــني واال فق ــدٍّ مع ــا بح ــاج ملتزم ــل يف احلج ــذا التمثي ــون ه ــىل أن يك ــة بينهام))(44)،ع ــة اجلامع ــني اجله ــول ويب العق
طاقتــه االقناعيــة ، ففــي رســالة جوابيــة بعــث هبــا االمــام ”ع” اىل عبــد اهلل بــن جعفــر يقــول فيهــا :((أين رأيــت جــدي 
ــو  ــن عمــي ل ــا اب ــه، يل كان أو عــيّل، واهلل ي ــا مــاض ل ــه» يف منامــي فخــربين بأمــر وأن ــه وآل «رســول اهلل صــىل اهلل علي
ــدت اليهــود يف  ــُدّن عــيّل كــام اعت ــوين، واهلل ليعت ــى يقتل ــة مــن هــوام االرض الســتخرجوين حت ــت يف جحــر هام كن
يــوم الســبت، و الســالم))(45)، فالنــص يكشــف عــن توظيــف اإلمــام ”ع” هلــذا القيــاس ، وهــو تشــابه عالقــة بــني 
( االعتــداء عليــه ) وبــني ( اعتــداء اليهــود يف يــوم الســبت ) واجلامــع بينهــام هــو التجــاوز وخمالفــة أوامــر اهلل تعــاىل 
ــوم الســبت، بعــد ان هناهــم  ــة، كــام جتــاوزت اليهــود يف ي ــه جتــاوز ومعصي ــداء علي ــني ان االعت ــد ان يب ــام يري ،فاإلم
ــد ان  ــاىل بع ــم اهلل تع ــبتوبعدأنذكرمهالواعظونبذلكوملينتهواعنه، فأخذه اهلل تعاليعنارتكاباملعصيةبصيدالسمكيومالس
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هناهــم اهلل تعــاىل عــن ارتــكاب املعصيــة بصيــد الســمك يــوم الســبت وبعــد أن ذكرهــم الواعظــون بذلــك ومل ينتهــوا 
ــذا  ــه  ، وه ــه إىل معصيت ــن طاعت ــون ع ــقون وخيرج ــوا يفس ــام كان ــزاء ب ــديد ج ــذاب ش ــاىل بع ــم اهلل تع ــه ، فأخذه عن
التمثيــل يمنــح املخاطَــب متعــة كبــرية وتســليام بالفرضيــات املقدمــة، وذلــك عندمــا يكتشــف دقــة وجــه الشــبه وقــوة 
االســتدالل بالتمثيــل ، فضــال عــن ان هــذا التمثيــل ُيضفــي عــىل جممــل عنــارص اخلطــاب – حتــى غــري الداخلــة يف بنيــة 

التمثيــل – داللــة كبــرية مل تكــن هلــا يف حالتهــا االنفراديــة .

تاسعا : االحتجاج بالقرآن الكريم:  
احلجــة القرآنيــة ترّجــح عــىل مــا ســواها مــن احلجــج األُخــر ، ألهنــا برهــان صــادق وحجــة قاطعــة ، ودليــل يقينــّي 
ــة يف  ــذه احلج ــام ه ــف اإلم ــد وّظ ــان ، وق ــاين يف األذه ــت املع ــىل تثبي ــل ع ــي تعم ــتلزام ، وه ــي االس ــف قطع التألي
رســائله ليحتــج هبــا عــىل خصومــه ،ففــي رســالة بعــث هبــا يزيــد بــن معاويــة اىل عاملــه عــىل املدينــة عمــرو بــن ســعيد 
، وفيهــا ابيــات مــن الشــعر يــرصح فيهــا بتكذيــب هنضــة االمــام احلســني ”ع” وتتضمــن الوعيــد والتهديــد ، وأمــر ان 
ينشــدها عــىل حجــاج بيــت اهلل احلــرام ، فارســل أهــل املدينــة تلــك االبيــات اىل االمــام احلســني ”ع” ، فكتــب اىل أهــل 
(( ُلــونَ مَ عْ َّــا تَ ــِريءٌ ممِّ ــاْ بَ نَ أَ ــُل وَ مَ ِريُئــونَ ِممَّــا أَعْ ُلُكــمْ أَنُتــمْ بَ مَ ُكــمْ عَ لَ ــيِل وَ مَ ُقــل يلِّ عَ ُبــوكَ فَ ذَّ إِن كَ املدينــة هــذا الكتــاب :((وَ
ا حيتــج بــه عــىل خصومــه، ومــراد جوابــه ”ع” ان (( كل نفــس ُتســأل  (46). فاإلمــامg جعــل مــن النــص القــرآين شــاهدً

ا بعمــل اآلخــر ))(47)، فيكــون هــذا التوظيــف أقــو حجــة وأفضــل دليــل  عــام اقرتفتــه ، واهلل تعــاىل ال يأخــذ أحــدً
إلقنــاع املتلقــي، ألن األخــري ال يســتطيع أن يشــك يف كالم املــوىل «عــز وجــل» فيكــون كالم االمــام «ع» هــو الصحيــح 

وهــو احلــق.
 : ”g” وظائف احلجاج يف رسائل االمام احلسني

ــة أو بســط رأي هيــدف  ــات صحــة حكــم مــن االحــكام بطــرح مســألة او قضي ــات : وتكــون إلثب ــة اإلثب 1- وظيف
اىل إثبــات وبيــان أوجــه صّحتــه ، واالحتجــاج لــه باألدلــة واالمثلــة الداعمــة(4٨)، فمــن ذلــك رســالة االمــام ”ع” اىل 
أرشاف البــرصة يدعوهــم اىل كتــاب اهلل وســنة نبيــه : ((أمــا بعــد: فــان اهلل اصطفــى حممــدا صــىل اهلل عليــه وآلــه عــىل 
خلقــه، وأكرمــه بنبوتــه، واختــاره لرســالته، ثــم قبضــه اهلل إليــه وقــد نصــح لعبــاده وبلــغ مــا ارســل بــه صــىل اهلل عليــه 
وآلــه وكنــا أهلــه وأوليــاءه وأوصيــاءه وورثتــه وأحــق النــاس بمقامــه يف النــاس، فاســتأثر علينــا قومنــا بذلــك، فرضينــا 
ــنوا  ــد أحس ــواله وق ــن ت ــا مم ــتحق علين ــق املس ــك احل ــق بذل ــا أح ــم أن ــن نعل ــة، ونح ــا العافي ــة وأحببن ــا الفرق وكرهن
ــا أدعوكــم  ــاب، وأن ــا وهلــم. وقــد بعثــت رســويل إليكــم هبــذا الكت وأصلحــوا وحتــروا احلــق، فرمحهــم اهلل وغفــر لن
إىل كتــاب اهلل وســنة نبيــه صــىل اهلل عليــه وآلــه، فــان الســنة قــد اميتــت، وان البدعــة قــد احييــت، وإن تســمعوا قــويل 
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وتطيعــوا أمــري اهدكــم ســبيل الرشــاد، والســالم عليكــم ورمحــة اهلل ))(49).
فاإلمــام يريــد أن يثبــت أفضليــة النبــي”ص” عــىل غــريه يف التصــدي إلمــرة املســلمني ، ثــم يثبــت انــه هــو وأهــل بيتــه 
ــا يثبــت اإلمــام  ــاؤه وأهنــم أحــق مــن غريهــم بمقامــه ”ص” ولكــن القــوم اســتأثروا عليهــم ، وهن ــاؤه وأوصي أولي
ظلــم خصومــه ، وبيــان مظلوميتــه ، وحتــى يكــون اخلطــاب مقنعــا يقــّدم أدلتــه عــىل ذلــك (فــان الســنة قــد أميتــت 
وان البدعــة قــد أحييت)،لكــي يثبــت صحــة دعوتــه، وعليــه فــال بــد واحلالــة هــذه أن ينهــض بعــبء هــذه املســؤولية، 

والســعي اىل إرجــاع احلــق اىل أصحابــه .

٢-وظيفــة التفســري : قــد حيتــاج املوضــوع احلجاجــي ، عندمــا يطــرح إشــكالية او قضيــة مــا ، اىل أســاليب تفســري، تســهم 
يف توضيــح الداللــة وتعمــل عــىل حــل تلــك االشــكالية ، فيقــوم الكاتــب بالــرشح والتوضيــح لغــرض اقنــاع املتلقــي ، 
ففــي رســالة بعــث هبــا االمــام اىل اهــل البــرصة يســألونه عــن الصمد،فكتــب إليهم:((بســم اهلل الرمحــن الرحيــم، امــا بعد 
فــال ختوضــوا يف القــرآن، و ال جتادلــوا فيــه وال تتكلمــوا فيــه بغــري علــم، فقــد ســمعت جــدي رســول اهلل صــىل اهلل عليــه 
وآلــه يقــول: مــن قــال يف القــرآن بغــري علــم فليتبــوأ مقعــده مــن النــار، وأن اهلل ســبحانه قــد فــرس الصمــد فقــال: اهلل احــد 
اهلل الصمــد، ثــم فــرسه فقــال: مل يلــد ومل يولــد ومل يكــن لــه كفــوا احــد. مل يلــد مل خيــرج منــه يشء كثيــف كالولــد وســاير 
االشــياء الكثيفــة التــي ختــرج مــن املخلوقــني، وال يشء لطيــف كالنفــس وال يتشــعب منــه البــدوات كالســنة والنــوم، 
واخلطــرة واهلــم واحلــزن والبهجــة، والضحــك والبــكاء واخلــوف والرجــاء، والرغبــة والســأمة، واجلــوع والشــبع، تعاىل 
ان خيــرج منــه يشء وان يتولــد منــه يشء كثيــف أو لطيــف. و (مل يولــد): مل يتولــد مــن يشء ومل خيــرج مــن يشء كــام ختــرج 
االشــياء الكثيفــة مــن عنارصهــا، كالــيشء مــن الــيشء والدابــة، مــن الدابــة، والنبــات مــن االرض، واملــاء مــن الينابيــع، 
واالثــامر مــن االشــجار، وال كــام ختــرج االشــياء اللطيفــة مــن مراكزهــا كالبــرص مــن العــني، والســمع مــن االذن، والشــم 
مــن االنــف، و الــذوق مــن الفــم، والــكالم مــن اللســان، واملعرفــة والتميــز مــن القلــب، وكالنــار مــن احلجــر، البــل هــو 
اهلل الصمــد الــذي ال مــن يشء وال يف يشء وال عــىل يشء، مبــدع االشــياء وخالقهــا، ومنشــئ االشــياء بقدرتــه، يتالشــى 
مــا خلــق للفنــاء بمشــيته، و يبقــى مــا خلــق للبقــاء بعلمــه، فذلكــم الــذي مل يلــد ومل يولــد، عــامل الغيــب والشــهادة الكبــري 

املتعــال، ومل يكــن لــه كفــوا احــد ))(5٠) .
ــن وجــوده متوقــف عــىل  عــرض االمــام ”ع” يف هــذه الرســالة تفســري ســورة االخــالص ، فبــدأ بالصفــات التــي يتصــف هبــا مَ
وجــود غــريه ، ونــّزه اخلالــق تعــاىل عنهــا، وبالوقــت عينــه ان املؤمــن يعلــم ان صفــات اهلل تعــاىل هــي عــني ذاتــه وال تنفــكُّ 
ــه نفــي الصفــات عنه))(51)،والدليــل عــىل صحــة  ــه الســالم ” (( كــامل االخــالص ل ــه قــال االمــام عــيل ”علي ، وعلي بحــالٍ

ذلــك واضــح مــن معنــى الصفــات، فــكل صفــة تشــهد أهنــا غــري املوصــوف ، وكل موصــوف يشــهد أنــه غــري الصفــة .
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ــان ،  ــل اإلنس ــاس بعق ــاىل ال تق ــه تع ــق ، فصفات ــن اخلال ــلبها ع ــرض س ــات لغ ــام ”ع” صف ــدد االم ــم ع ث  
أوســع(5٢). اهلل  صفــات  عــىل  والتكلــم   ، احلقيقــة  بحســب  غــريه  صفــات  وليســت 

  وبذلــك حياجــج اإلمــام هبــذا التفســري ،عــىل مــا يمكــن أن نقــول : إن هويــة اهلل تعــاىل هــي األَحديــة التــي غــري قابلــة 
للكثــرة واالنقســام ، فصمديتــه تعــاىل مطلقــة غــري حمتــاج يف الوجــود اىل يشء .

ــة لســؤال يــدور يف أذهــان البعــض مــن هــو اهلل ؟ فيجيــب اإلمــام ”ع” بوضــع  إن هــذه اللوحــة هــي إجاب  
ثــالث نقــاط تثبــت وجــود واجــب الوجــود ، وهــي: ان اهلل تعــاىل ال مــن يشء، وال يف يشء وال عــىل يشء . 
3- الرتغيــب او الرتهيــب : تقــوم هــذه الوظيفــة برتغيــب املرســل اليــه او ترهيبــه، للتأثــري فيــه وتوجيهــه اىل هــدف 
مــا ، والغايــة منــه النصــح واإلرشــاد او التعليــم او التحذيــر، فمــن الرتغيــب رســالة بعــث هبــا االمــام احلســني ” ع” 
ــا مــن  ــا حبيــب : فانــت تعلــم قرابتن اىل حبيــب بــن مظاهــر االســدي يدعــوه اىل نرصتــه ، يقــول فيــه : (( امــا بعــد ي
ــا بنفســك، ُجيازيــك  ــريةٍ ، فــال تبخــل علين ــا مــن غــريك، وانــت ذو شــيمة وغَ ــت أعــرف بن رســول اهلل ”ص” ، وان
جــدي رســول اهلل ”ص” يــوم القيامــة ))(53)، فاإلمــام يعلــم صــدق نيــة حبيــب ولكــن ترغيبــه بـ(جمــازاة النبــي لــه يــوم 
ــة مــن حســن  ــا، وعــىل بّين ــاع اوال ، ويكــون دافعالقــارئ الرســالة وســامعها ثاني ــق االقن القيامــة) حتــى يرســم طري

اجلــزاء ثالثــا.
ــة بالقصــاص، واســتعد  ــا معاوي ــه يقــول فيها:((فأبــرش ي ــة حيــذره مــن ســوء افعال ومــن الرتهيــب رســالته اىل معاوي
للحســاب، واعلــم أن هلل تعــاىل كتابــا ال يغــادر صغــرية وال كبــرية إال أحصاهــا...))(54)، فوظيفــة هــذا احلجــاج حتذيــر 
الســامع مــن ســوء ترصفاتــه وافعالــه ، فاإلمــام حيتــج عــىل معاويــة مــن ســوء ترصفاتــه وافعالــه وينهــاه عنهــا ، وحيــذره 
ــاب ال يغــادر صغــرية وال كبــرية ، وهــذا  ــه يف كت ــوم القيامــة حيــث تعــرض اعامل بالقصــاص ويتوعــده باحلســاب ي

الرتهيــب جيعــل املتلقــي يف قلــق قــد يؤثــر فيــه .
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37) بالغة االمام احلسني : 3/ ٢35 .

3٨)ينظر : املنطق الفطري يف القرآن الكريم  : 95 .  
39)أصول الكايف، الكليني، مؤسسة التاريخ العريب، بريوت، لبنان، ٢٠٠5م:٢/319.

4٠) ينظر : احلجاج يف الشعر العريب –بنيته واساليبه : 335.
41) مكاتيب االئمة : 3/ 151 .

4٢) ينظــر : اخلصائــص ، ابــو الفتــح عثــامن بــن جنــي ، تــح ، حممــد عــيل النجــار ، دار اهلــد للطباعــة والنــرش ، بــريوت ، لبنــان ، (د 
ت) : 3/ 175 .

43) مكاتيب االئمة : 3/13٨ .
44)مناهج اجلدل يف القرآن ، زاهر عواض األملعي ، مطابع الفرزدق التجارية : 7٢ . 

45) مكاتيب االئمة : 3/ 136 .
46) ينظر:مقتل احلسنيg، اخلوارزمي:313/1، وينظر ، مكاتيب االئمة : 11٠/3. والنص القرآين يف: يونس/41. 

47) بالغة االمام احلسني : 3/ ٢4٢ .
ــة اآلداب ، جامعــة حممــد خيــرض ،  ــوراه ، كلي ــة جغــام ، اطروحــة دكت ــني للجاحــظ ، ليل ــان والتبي ــاب البي 4٨) ينظــر : احلجــاج يف كت

اجلزائــر ، ٢٠13 :3٢6- 3٢7 .

49) مكاتيب االئمة : 3 / 13٢ .
5٠) مكاتيب االئمة : 3/ 155-154 .

51) هنج البالغة ، االمام عيل ”ع” ، رشح حممد عبدة ، مؤسسة االعلمي للمطبوعات، بريوت ، لبنان :15 .
5٢) ينظر : بالغة االمام احلسني : 3 / 167 .

53) مكاتيب االئمة : 3 / 145 .
54) املصدر نفسه : 93/3 .
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املصادر واملراجع :
القرآن الكريم.

ــى .1 ــة ، موس ــة واملعنوي ــاه الفني ــني g- قضاي ــام احلس أدب اإلم
خابــط عبــود، رســالة ماجســتري ، جامعــة بابــل ، كليــة الرتبيــة 

للعلــوم االنســانية ، ٢٠٠٨.
األســاليب .٢ ألصــول  حتليليــة  بالغيــة  دراســة  األســلوب- 

األدبيــة، أمحــد الشــايب، مطبعــة الســعادة، القاهــرة، ط5، (د.ت).
أصــول الــكايف، الكلينــي، مؤسســة التاريــخ العــريب، بــريوت، .3

ــان، ٢٠٠5م. لبن
بالغــة اإلمــام احلســني عــيل – دراســة وحتليــل ، الســيد حســني .4

ابــو ســعيدة املوســوي ، مطبعــة كوثــر.
البيــان والتبيــني ، اجلاحــظ ، تــح ، عبــد الســالم هــارون ، مطبعــة .5

اخلانجــي ، القاهــرة ، القاهــرة ، (د . ت ).
تاريــخ الطــربي، الطــربي (ت 31٠هـ)،تــح: حممــد أبــو الفضــل .6

إبراهيــم، داراملعــارف ،القاهــرة، ط4،د.ت.
تاريــخ اليعقــويب، اليعقــويب(ت ٢9٢هـــ)، علــق عليــه ووضــع .7

حواشــيه: خليــل املنصــوري، رشيعــت، قــم، ط٢، 14٢5هـــ.
املعــارصة ، حممــد ســامل حممــد االمــني .٨ البالغــة  احلجــاج يف 

ــة ، دار الكتــاب اجلديــد ، بــريوت ، لبنــان ، ط1 ، ٢٠٠٨م. الطلب
احلجــاج يف الشــعر العــريب - بنيتــه واســاليبه ، ســامية الدريــدي .9

، عــامل الكتــب احلديــث ، اربــد االردن، ط٢ ، ٢٠11.
احلجــاج يف اللغــة ، شــكري املبخــوت ضمــن كتــاب أهــم .1٠

نظريــات احلجــاج يف التقاليــد الغربيــة مــن ارســطو اىل اليــوم ، 
ــس. ــانية ، تون ــوم االنس ــون والعل ــة االداب والفن ــورات كلي منش

ــة جغــام ، .11 ــان والتبيــني للجاحــظ ، ليل ــاب البي احلجــاج يف كت
اطروحــة دكتــوراه ، كليــة اآلداب ، جامعــة حممــد خيــرض ، اجلزائــر 

٢٠13 ،
حيــاة احلســني بــن عــيل ، باقــر رشيــف القــريش ، مطبعــة .1٢

. النجــف 
اخلصائــص ، ابــو الفتــح عثــامن بــن جنــي(ت 39٢هـــ) ، تــح ، .13

حممــد عــيل النجــار ، دار اهلــد للطباعــة والنــرش ، بــريوت ، لبنــان 
، (د ت)

الكتــب .14 عــامل   ، الدريــدي  ســامية   ، احلجــاج  يف  دراســات 
٢٠٠9م  ، ط1   ، االردن  اربــد   ، احلديــث 

الرســائل الفنيــة يف العــرص اإلســالمي حتــى هنايــة العــرص .15
األمــوي، غانــم جــواد رضــا، دار الرتبية، بغــداد، العــراق، 197٨.

علــم اللغــة االجتامعــي ، كــامل بــرش ، دار غريــب للطباعــة ، .16
القاهــرة ، (د ت ).

عندمــا نتواصــل نغــري – مقاربــة تداوليــة معرفيــة آلليــات .17
التواصــل واحلجــاج ، عبــد الســالم عشــري ، افريقيــا الــرشق ، 

.٢٠1٢ ط٢،   ، املغــرب 
كتــاب الصناعتــني – الشــعر والكتابــة ، ابــو هــالل العســكري .1٨

ــم ،دار  ــل ابراهي ــو الفض ــد اب ــاوي وحمم ــد البج ــيل حمم ــح ، ع ،  ت
الفكــر العــريب،ط٢.

كتابــة اجلاحــظ يف ضــوء نظريــات احلجــاج –رســائله انموذجا .19
، عــيل حممــد عــيل ســلامن ، املؤسســة العربيــة للدراســات والنــرش ، 

بــريوت ، لبنــان، ط1 ، ٢٠1٠.
ــريوت ، ط3 ، .٢٠ ــادر ، ب ــور ، دار ص ــن منظ ــرب ، اب ــان الع لس

.1414
اللســان وامليــزان او التكوثــر العقــيل ، طــه عبــد الرمحــن ، .٢1

الــدار البيضــاء ، ط1 ، 199٨. الثقــايف العــريب ،  املركــز 
ــد الســالم هــارون ، .٢٢ ــح ، عب ــارس ، ت ــن ف ــس اللغــة ، اب مقايي

دار لفكــر ، 1979.
مقتــل أيب عبــد اهلل احلســنيg، مــن مــوروث أهــل اخلــالف، .٢3

زهــري عــيل احلكيــم، ظهــور، ط1، ٢٠٠5م.
مكاتيــب االئمــة ، عــيل االمحــدي امليانجــي ، تــح ، جمتبــى .٢4

الفرجــي ، دار احلديــث للطباعــة والنــرش ، قــم ، ايــران ، ط5 ، 
14٢6ه.

ــع .٢5 ــي، مطاب ــواض األملع ــر ع ــرآن ، زاه ــدل يف الق ــج اجل مناه
الفــرزدق التجاريــة،(د ت).

املنطــق الفطــري يف القــرآن الكريــم ، حممــود يعقــويب ، ديــوان .٢6
املطبوعــات اجلامعيــة ، اجلزائــر ، ( د . ت ).

هنــج البالغــة ، االمــام عــيل ”ع” ، رشح حممــد عبدة ، مؤسســة .٢7
االعلمــي للمطبوعــات، بــريوت ، لبنان.
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ملخص البحث :
ذكــر النحويــون ان ( إال ) يف االســتثناء هــي االصــل وهــي بمعنــى اســتثني ، ومحــل عــىل معناهــا باقــي االدوات 
ــض االدوات  ــوا بع ــد خصص ــدة ، وق ــة الواح ــة اللغوي ــني يف البيئ ــد املتكلم ــتثناء ل ــتعامل االس ــل يف اس ــي تدخ الت
التــي بمعنــى ( إال) مثــل : غــري  وســو ، ومــا عــدا ، ومــا خــال ، واليكــون وبــرروا اســتعامهلا عــىل اهنــا حتمــل معنــى 
ــتثني  ــى اس ــامل ) بمعن ــتعمل ( م ــد اس ــه ق ــا ان ــادق g وجدن ــام الص ــث االم ــتنا الحادي ــتثني ويف دراس ( إال) اي اس
لذلــك جيــد البحــث اهنــا مــن االدوات اجلديــدة لالســتثناء وجيــب ان تلحــق هبــذا البــاب ؛ الهنــا جــاءت يف االســتعامل 

الفصيــح .
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ABSTRACT
'IlA' is used for exception and according to "Ila" different words are used in Arabic language 

to show the meaning of exception .
During the study of Imam sadiq's (A.S) speech's "Malam" is used in eloquent Arabic language 

to show the meaning of exception . 
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مة املقدّ
 وضــع النحويــون بعــض االســس والقواعــد التــي اســتندوا عليهــا الدخــال النصــوص او اصحاهبــا يف احلقبــة التــي 
يمكــن االستشــهاد هبــا ، وتقويــة القواعــد النحويــة التــي اســتنبطوها مــن كالم العــرب وهــذه احلقبــة عــىل اكثــر االراء 
تبــدأ مــن العــرص اجلاهــيل حتــى ســنة 15٠هـــ ، واالمــام الصــادق g ولــد عــام ٨4 هـــ وتــويف ســنة 14٨هـــ ، وهــي 
تعــد ضمــن فــرتة الفصاحــة اللغويــة التــي يمكــن االستشــهاد هبــا وبنــاء القاعــدة اللغويــة ، فاحاديــث االمــام عــىل هــذا 

نصــوص لغويــة فصيحــة جيــب االستشــهاد هبــا .
ــا  ــد ذكره ــا ق ــان منه ــتثناء اثن ــالث ادوات لالس ــاك ث ــد ان هن ــام g وج ــد االم ــتثناء عن ــب االس ــث يف تركي ــذا البح ه
ــد ذكــروا احكامهــا ومعناهــا  ــون يف ذلــك وق ــون املحدث ــا خــال )  وتبعهــم النحوي ــون القدمــاء ومهــا : ( إالّ ، وم النحوي
واســتعامالهتا . امــا الثالثــة فلــم يذكرهــا احــد مــن النحويــني ســواء يف ذلــك القدمــاء او املحدثــني وهــي ( مــامل) وقــد اثبــت 
ــادوات  ــدة جيــب ان تلحــق ب ــاداة اســتثاء جدي البحــث اهنــا يف بعــض اســتعامالهتا تعنــي ( أســتثني ) وهــي هبــذا تكــون ي

. g ــه ــم والرســول o واهــل بيت االســتثناء ؛ الهنــا وردت يف الــكالم العــريب الفصيــح واســتعملها القــرآن الكري
. g البحث جاء بمبحثني االول يف فصاحة االمام

. والثاين بحث موضوع االستثناء واراء النحويني يف االداة اال وما محل عىل معناها من االدوات االخر
:g فصاحة اإلمام الصادق

قــال الرســول o: (( أنــا أفصــح العــرب ميْــدَ أين مــن قريــش ، ونشــأت يف بنــي ســعد بــن بكــر )) (1)  وفــّرس ميــد: 
مــن أجــل أّين .

وقــال اإلمــام حممــد الباقــر g: (( مــا اســتو رجــالن يف حســب وديــن قــّط إالّ كان أفضلهــام عنــد اهلل آدهبــام . . 
.قلنــا فــام فضلــه عنــد اهلل جــّل جاللــه ؟ قــال g: بقــراءة القــرآن مــن حيــث أنــزل ، ودعائــه اهلل عــّز وجــّل مــن حيــث 

ال يلحــن ، وذلــك أّن الرجــل ليلحــن فــال يصعــد دعــاؤه إىل اهلل)) (٢)  .
:g وقال اإلمام الصادق

(( أعرب القرآن فإّنه عريب )) (3)  .
(( أعربوا حديثنا فإّنا قوم فصحاء )) (4).

ُيعــّد اإلمــام g مــن فصحــاء العــرب ، ففضــال عــن األحاديــث الــواردة عــن لســانه  فإّننــا نســتدل عــىل فصاحتــه 
ــا ،  ــهاد هب ــح االستش ــي يّص ــة ك ــة الّلغوي ــاس الفصاح ــون ملقي ــا اللغوي ــي وضعه ــس الت ــر إىل األس ــالل النظ ــن خ م

ــنقول اآليت : فس
بالنظــر إىل موضــع إتفاقهــم للمناطــق الفصيحــة العامــة ، فإّهنــم إتفقــوا عــىل إقليمــني مهــا : احلجــاز ، ومتيــم فقــد 
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ــب  ــا ورد يف كت ــو م ــر ، وه ــق األخ ــب املناط ــم يف ترتي ــر خالفه ــة ، وظه ــنّي يف الفصاح ــون األول ــا النحوي عّدمه
النحويــني كقــول ســيبويه : (( فأّمــا مــا كان آخــره راء فــإّن أهــل احلجــاز وبنــي متيــم فيــه متفقــون ، وخيتــار بنــو متيــم 
فيــه لغــة اهــل احلجــاز . . . واحلجازيــة هــي اللغــة األوىل القدمــى )) (5) ، ويذكــر باحــث آخــر أّن هنــاك (( معلومــات 
ــني أّن هــذا  ــم )) (6) ويؤكــد بعــض الباحث ــم عــن ثــالث مناطــق . . . هــي احلجــاز واليمــن ومتي ــرة بشــكل مالئ واف
ــة ،  ــو ، واللغ ــب النح ــاعت يف كت ــي شــــــ ــك الت ــا تل ــمة فيه ــح قس ــول : (( أوض ــح إذ يق ــروف وواض ــيم مع التقس
هــي لغــة احلجــاز ومتيــم )) (7) فاحلجــاز إقليــم لغــوي ، وجغــرايف وهــو موطــن لكثــري مــن القبائــل ، منهــا : قريــش ، 
وقيــس ، وهذيــل ، وغريهــا كثــري فقــد (( عــدد األصمعــي دارات العــرب يف احلجــاز فقــال: يف احلجــاز إثنــا عــرش دارا 
هــا حــّدده بعــض الباحثــني  َ ، املدينــة ، وخيــرب ، وفــدك . . . ))(٨)  وهــذا التوجــه يف تقســيم املناطــق الفصيحــة وحرصْ
بأّنــه (( مــا يطلــق عليــه الغربيــون مركــز اهليبــة اللغويــة ))(9)  فاإلمــام g هــو يف إقليــم احلجــاز والدة ونشــوء أي ولــد 
يف بيئــة لغويــة صحيحــة فصيحــة . لــذا يــر بعــض الباحثــني أّن (( كالم أهــل البيــت وهــم مهبــط الوحــي الشــّك أّنــه 

يعــّد مــن فصيــح كالم العــرب ، وهــو ُمقــّدم عــىل غــريه مــن الــكالم ملنزلتهــم الرفيعــة ومكانتهــم )) (1٠)  .
وبالنظــر إىل تقســيم النحويــني اخلــاص للقبائــل الفصيحــة ودرجــة فصاحتهــا ، ســنجد أغلبهــم متفقني عــىل فصاحة 
قريــش، وعّللــوا ســبب تقديمهــم لقريــش إذ يقــول ابــن جنــي : (( ارتفعــت قريــش يف الفصاحــة عــن عنعنــة متيــم ، 
وكشكشــة ربيعــة ، وكسكســة هــوازن ، وتضّجــع قيــس ، وعجرفيــة ضّبــة ، وتلتلــة هبــراء )) (11)  والــرأي نفســه ألحــد 
الباحثــني املحدثــني إذ يقــول : (( يمكننــا القــول بــأّن هلجــة قريــش تــرضب يف مميــزات هــذه اللغــة الفصحــى بســهم 
وافــر ))(1٢) ويعلــل أغلــب الباحثــني هــذه الفصاحــة ملوقــع قريــش يف جزيــرة العــرب وســيادهتا ملّكــة ممــا جعلهــم (( 
يســمعون لغــات مجيــع العــرب، فــام استحســنوه مــن لغاهتــم تكّلمــوا بــه فصــاروا أفصــح العــرب )) (13) ويبــدو أّن 
الّلغويــني عندمــا يذكــرون احلجــاز فإّهنــم يقصــدون قريشــاً حتديــدا ويظهــر هــذا حينــام حيــددون مميــزات اّللهجــات 
أو الّلغــات الفصيحــة مثــل (اهلمــز) إذ يقــول أحــد الباحثــني : (( ُيعــّد اهلمــز مــن خصائــص العربيــة الفصحــى . . . 
وكانــت قريــش ومــن جاورهــا مــن قبائــل احلجــاز : كغــارضة ، وأهــل املدينــة، وِكناّنــة تتلخــص بحذفــه أو تســهيله ))
(14) وتابعــه بعــض املحدثيــــــــن يف هــــذا الــرأي فقـــــــال : (( أهــــــــل احلجاز وهذيــــــــــل واملدينة ال ينــربون )) (15) 

، ولعــّل قــول ســيبويه : (اللغــة احلجازيــة هــي اللغــة األوىل) مــا يؤكــد قصدهــم بــأّن احلجــاز هــي قريــش ، إذ ورد يف 
 (16):g بعــض شــواهده مــن شــعر قريــش كأيب طالــب

ك كلُُّ نفس        إذا ما خفت من يشء تباال  حممد تَفِد نفسَ
ولعــّل املخطــط اآليت الــذي وضعــه أحــد الباحثــني لدرجــات الفصاحــة عــىل أســاس إســتقرائه لفصاحــة القبائــل 

التــي ذكرهــا ســيبويه يثبــت هــذا الــرأي : (17) 
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وبنــاء عليــه ُيعــّد اإلمــام g مــن الطبقــة األوىل الفصيحــة فقرشــّيته ال ختفــى مكانتهــا . ويؤيــد هــذا االفــرتاض نــزول 
 )) g (أين أفصــح العــرب)  وقولــه :o القــرآن الكريــم أكثــره بلغــة قريــش املســتعملة ، فضــال عــن قــول الرســول
لقــد ولــدين رســول اهلل وأنــا أعلــم كتــاب اهلل فيــه بــدء اخللــق وماهــو كائــن اىل يــوم القيامــة ))(1٨) ، كــام يدخــل يف االجتــاه 
نفســه الــذي بحثــه التوليــدون بعنــوان الكفــاءة اللغويــة (( فالنحــو التوليــدي بوصفــه وصفــا لكفــاءة املتكلــم ، وبوصفــه 
أيضــا رصحيــا ألوجــه حدســه وصفــا عقليــا . . . وبوصفــه كليــات جيــب أنْ يكــّون أجــزاء مــن معرفــة اإلنســان املتكلــم 
باعتبــاره نوعــا بيولوجيــا خــاص ، تقــدم مســتقلة عــن اخلــربات اللغويــة اخلاصــة لإلنســان الفــرد وهــي تطابــق خمططــات 
اإلدراك املتعلقــة باخلــربة الفطريــة ))(19) وعليــه نســتطيع اجلــزم بــأّن أحاديــث اإلمــام g ممــا جيــب االستشــهاد بــه يف بناء 

قواعــد النحــو للغــة العربيــة لألســباب املتقدمــة فضــال عــن األســباب أدنــاه :
يــر أغلــب النحويــني أّن رواة احلديــث الواحــد ، قــد اختلفــوا يف روايتــه عــىل أكثــر مــن صــورة ، أو هكــذا التمس هلم 
العــذر مــن بــرر للنحويــني عــدم اعتامدهــم احلديــث بوصفــه مصــدراً مــن مصــادر القيــاس اللغــوي ، وتقويــة القاعــدة 
ّد  النحويــة ، وُحّجتهــم يف ذلــك : أّن الذيــن نقلــوا احلديــث أوردوه بتغيــري بعــض األلفــاظ فيــه مــن روايــة ألخــر . ورَ
ــث :  ــث واللغــة ، إذ يقــول العســقالين يف تقســيمه مــوارد احلدي ــري مــن املهتمــني باحلدي ــرأي كث هــذا االحتجــاج أو ال
ــاه ، أنْ يكــون اللفــظ  ــر لفظــه ومعن ــاه . وليــس معنــى قوهلــم : مــا توات ــر لفظــه ومعن ــر لفظــي : وهــو مــا توات (( متوات
منقــوال حرفــا  بحــرف كــام ينقــل إلينــا كتــاب اهلل ، وإّنــام املقصــود اإلتيــان بألفــاظ متقاربــة تــؤدي إىل نفــس ذلــك املعنــى 
، وتشــعر بــأّن احلديــث هــو نفــس احلديــث . ومثــال ذلــك حديــث : مــن كــّذب عــيّل متعمــدا فليتبــوأ مقعــده مــن النــار 
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. فاحلديــث ورد بألفــاظ أخــر مثــل : مــن تّقــول عــيّل مــا مل اقلــه فليتبــوأ مقعــده مــن النــار)) (٢٠) .
 ويؤكــد البغــدادي عــىل جــواز هــذا التوجــه ، وهــو ممــا ال يقــدح يف قيمــة احلديــث اللغويــة إذ قــال : (( وُرّد األول 
ــة  ــاد اللغ ــل فس ــب ، وقب ــه يف الكت ــل تدوين ــدر األول قب ــام كان يف الص ــى إّن ــل يف املعن ــأّن النق ــليمه ب ــر تس ــىل تقدي ع
وغايتــه تبديــل لفــظ بلفــظ ، يّصــح االحتجــاج بــه ، فــال فــرق . . . والصــواب جــواز االحتجــاج باحلديــث للنحــوي 
يف ضبــط ألفاظــه ، ويلحــق بــه مــا روي عــن الصحابــة وأهــل البيــت )) (٢1)  . وأّيــد هــذا الــرأي أغلــب املحدثــني إذ 
ــه يف االستشــهاد ، واقتبــاس  ــامد علي ــه يف االعت ــأيت بعــد القــرآن الكريــم وقراءات يــرون أّن (( حديــث الرســول (J) ي
الشــواهد النحويــة منــه ، وال يغــري مــا احّتــج بــه املانعــون مــن روايتــه باملعنــى ، فُحّجتهــم واهيــة ؛ ألّن الذيــن كانــوا 

يرونــه باملعنــى مــن الفصاحــة بمــكان ، وكان كالمهــم املعتــاد حجــة يف اللغــة )) (٢٢) .
ويذكــــــــر بعــض الباحثــني ميــــــــزات اآلحاديــث التــي جيــب االستشهــــاد هبــا فيقــول : (( مــا ال ينبغــي االختالف 
يف االحتجــاج بــه : اآلحاديــث التــي دّوهنــا مــن نشــأ يف بيئــة عربيــة مل ينتــرش فيهــا فســاد اللغــة ، كاملــك بن أنــس ، وعبد 
نْ  امللــك بــن جريــج ، واإلمــام الشــافعي )) (٢3) وهــو هبــذا الــرأي يتابــع بعــض القدمــاء يف رأهيــم حــول االستشــهاد بمَ
تقبــل روايتــه أو تــرّد عــىل وفــق الــرشوط التــي وضعهــا أهــل احلديــث ومنهــا : (( عدالــة الــراوي تــارة تثبــت تنصيــص 
معدلــني عــىل عدالتــه ، وتــارة تثبــت باإلفاضــة ، فمــن اشــتهرت عدالتــه بــني أهــل النقــل ، أو نحوهــم مــن أهــل العلــم 
، وشــاع الثنــاء عليــه . . . وُمّثــل ذلــك باملــك ، وشــعبة ، والســفيانيان ، واألوزاعــي )) (٢4) . فــإذا مــا أردنــا أنْ نقيــس 
عــىل مثــل هــذه األقــوال فاإلمــام g، جيــب أنْ يكــون ممــن يستشــهد بحديثهــم ؛ألّن هــؤالء وغريهــم أخــذوا عــن 
اإلمــام g، الســيام مالــك ، والســفيانان وهــم ســفيان الثــوري، وســفيان بــن عيينــه . فضــال عــن أّن اإلمــام g يذكــر 
 ،g بكتــاب اهلل عــز وجــل ، والــذي أورث علمــه إىل اإلمــام عــيل (J) يف أكثــر مــن مناســبة ويشــري إىل علــم الرســول
 .g ــادق ــر الص ــام جعف ــم اإلم ــني (%) ، ومنه ــني ، وإىل أوالد احلس ــن واحلس ــني احلس ــة املعصوم ــم األئم ــن ث وم
وهــو مــا يؤكــد عــدم االفــرتاق بــني أهــل البيــت والقــرآن ، إذ يمثــالن احــد الثقلــني يف احلديــث الرشيــف (إين تــارك 
فيكــم الثقلــني) ، وممــا يدعــم هــذا التوجــه أســتاذنا الفاضــل الدكتــور (حســن عبــد الغنــي) إذ يذهــب إىل القــول : (( 
بــأّن هــذا الرتافــق ، وعــدم املفارقــة بــني القــرآن وأهــل البيــت يشــمل اجلانــب اللغــوي متمثــال بعــدم طــروء اللحــن 
، وفســاد األلســنة عليهــم ، واإلبقــاء عــىل الــدالالت القرآنيــة نفســها )) (٢5) وهــو مــا ينقلنــا إىل النقطــة التــي تدعــم 
هــذا التوجــه ، وعــىل مقاييــس النحويــني ، دخولــه g يف حقبــة الفصاحــة اللغويــة إذ بــدأت توجهــات اللغويــني يف 
ــة ، ودورهــم (%) يف  ــات القرآني ــة يف التفســري وفهــم اآلي ــة الفصيحــة خدمــة لألبحــاث القرآني ــادة اللغوي ــت امل تثبي
املجــال اللغــوي ال خيفــى ولعــّل النقطــة األهــم يف هــذا الــدور هــي بــدء الدراســات النحويــة واللغويــة عــىل أيدهيــم 
ــو ،  ــع النح ــدؤيل بوض ــود ال ــا األس ــر أب ــا أم ــيل g عندم ــام ع ــة اإلم ــذه املهم ــدأ ه ــن ب ــم ، وأول م ــب منه ، أو بطل
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 ،o فــال شــّك أّهنــم حلقــة متواصلــة يف هــذا العلــم ، فــكان األجــدر أّن ُيعتمــد عليهــم يف توثيــق احاديــث الرســول
ومــن ثــم اعتــامد احاديثــه واحاديثهــم g يف البنــاء اللغــوي، وتثبيــت القواعــد النحويــة . وعــىل هــذا الــرأي يكونــون 
ــاع ، إذ  ــة التــي ظهــرت يف البــرصة والكوفــة ، ومــا تفــرع عنهــا مــن أتب ــة والنحوي هــم أصــل كل االجتاهــات اللغوي
ــار جمموعــة مــن أتباعهــم  ــدو أّن ألهــل البيــت g طريقــة ُخمطــط هلــا يف نــرش علومهــم ، تقــوم عــىل أســاس اختي يب
ــّم  ــؤالء يت ــق ه ــن طري ــم وع ــم العل ــم يعلموهن ــن ث ــه ، وم ــب ميول ــم كّل حس ــذكاء فيكلفوهن ــة وال ــازون بالفطن يمت
النــرش ، فاإلمــام عــيل g اختــار أبــا األســود الــدؤيل ليبــدأ يف الــدرس النحــو وعــن طريقــه ، ومــن ثــم عــن طريــق 
تالميــذ أيب األســود ظهــر وانتــرش ، وممــا يــدّل عــىل ذلــك أّن أبــا األســود (( ُســئل عّمــن فتــح لــه الطريــق إىل الوضــع 
يف النحــو وأرشــده إليــه فقــال : تلقيتــه عــن عــيّل بــن أيب طالــب g، ويف حديــث آخــر ألقــى عــيّل أصــوال احتذيــت 
عليهــا )) (٢6)  ويؤكــد أحــد الباحثــني بــروز أيب األســود مــن أتبــاع اإلمــام بالفطنــة إذ يقــول : (( فإيــامن عــيل g بعقليــة 
أيب األســود هــو الــذي أوحــى إليــه هبــذه العبــارة : ”أو أضــف عليــه مــا وقــع إليــك”))(٢7)  ولئــاّل نذهــب بعيــدا عــن 
هــذه الفكــرة نوضحهــا باملخطــط اآليت الــذي يظهــر أّهنــم g األصــل يف دراســة النحــو واللغــة إىل جانــب العلــوم 

: (٢٨)األخــر

ــع  ــادق g اتب ــام الص ــود)) (٢9). واإلم ــن أيب األس ــذ ع ــن أخ ــن إىل م ــد الرمح ــن عب ــّر ب ــيوطي(( ُح ــاف الس وأض
ســنّة جــّده عــيّل بــن أيب طالــب g، وســنّة أبيــه حممــد الباقــر g ، يف اختيــار األصحــاب الناهبــني ، إذ يقــول اإلمــام 
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الباقــر g: (( لــو وجدنــا أوعيــة أو مســرتاحا لقلنــا واهلل املســتعان )) (3٠) ، فاختيــار اإلمــام الصــادق gألتباعــه ممَــنْ 
امتــاز بالنباهــة والــذكاء يف العلــوم املختلفــة ليبثــوا علــم أهــل البيــت g، وهــؤالء األصحــاب كثــروا عمــن ســبقه 
ــة  ــة األموي ــر؛ ألّن الدول ــذا األم ــاعدت يف ه ــائدة س ــواء الس ــا ، واألج ــاش فيه ــي ع ــة الت ــة gألّن احلقب ــن األئم م
يف أواخــر أيامهــا فضعفــت ، والعباســية يف أول نشــوئها وال تريــد حتريــك النــاس ضدهــا وهــي التــي قامــت باســم 
ــكان  ــم ، ف ــذا العل ــب ه ــض جوان ــل بع ــة مح ــه قابلي ــن ل ــه م ــن أصحاب ــادق g م ــام الص ــأ (( اإلم ــت فهي ــل البي أه
هشــام للــكالم ، وزرارة الفقــه ، وجابــر الكيميــاء ))(31) وممــا يؤيــد ســالمة اختيــــــــار اإلمــــــــــام g أّن الباحثيــــــن 
ــد  ــري . . . لق ــاين اهلج ــرن الث ــني يف الق ــن واملتكلم ــرز املفكري ــم وأب ــن أه ــد م ــم (( يع ــن احلك ــام ب ــدون إّن هش يؤك
متثلــت يف آرائــه ونظرياتــه أكثــر مبــادئ الشــيعة أو إجتاهاهتــم )) (3٢) . وقــد بقــي هشــام إىل عهــد الرشــيد ، أمــا جابــر 
بــن حيــان وعالقتــه باإلمــام g فيذكرهــا احــد الباحثــني إذ يقــول : (( أّمــا جعفــر الــذي كثــري مــا يــرد اســمه يف كتابات 
ــه إّنــام عنــي بــه جعفــر الصــادق g ، ونقــول أّنــه مرجــح الصــدق ؛ ألّن  جابــر مشــارا إليــه بقولــه : ســيدي ، . . . إّن

جابــر شــيعيا فــال غرابــة أنْ يعــرتف بالســيادة إلمــام شــيعي )) (33) .
وعنايــة اإلمــام باملجــال اللغــوي ال ختتلــف عــن عنايتــه بالعلــوم األخــر ، ففضــال عــام ذكرنــا فقــد اختــار محــران 
ــاه  ــي يف إنب ــر القفط ــّيعه ، ذك ــني بتش ــد املؤرخ ــرف عن ــران ُع ــى أّن مح ــوي ، حت ــوي والنح ــاه اللغ ــني يف االجت ــن أع ب
الــرواة محــران بــن أعــني فقــال : (( وكان يتشــيع ، وهــو مــن شــيعة جعفــر بــن حممــد o، ويقــال : أّنــه حــرض عنــد 
ــنْ حــرض : إّنــام  ــنْ يف املجلــس ، فقــال مَ جعفــر بــن حممــد فاســتقرأه ، فقــرأ وأحســن ، ثــم تكّلــم يف العلــوم ، ففــزع مَ
 g احللقــة املتينــة يف حفــظ علــوم أهــل البيــت g أنْ يرينــا مثلــه مــن شــيعته )) (34)  فاإلمــام الصــادق g أراد جعفــر

، ونرشهــا ؛ ألّن حقبتــه كانــت مهيــأة لنــرش هــذه العلــوم .
ثانيا - االستثناء :

1) ( إالّ ) :
: g قال اإلمام الصادق

(( ما أعجب رســـــــول اهلل o يشء من الدنيـــا إالّ أنْ يكون فيهـــا جائعا أو خائفا )) (35)  .
(( يف كّل غسل وضوء إالّ اجلنابة )) (36)  .

(( ال عتق إالّ ما أريد به وجه اهلل عّز وجّل )) (37)  .
(( كّل ماء طاهر إالّ ما علمت أنه قذر )) (3٨)  .

(( السجود عىل ما أنبتت األرض إالّ ما ُأكل أو ُلبس )) (39).
(( ال يسعكم فيام نزل بكم مما ال تعلمون إالّ الكّف عنه والتثبت )) (4٠).
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(( ال ينقض الوضوء إالّ حدث ، والنوم حدث )) (41) .
(( ال صالة نصف النهار إالّ يوم اجلمعة )) (4٢) .

(( املحرمة تلبس احليل كّلها إالّ حليا مشهورا للزينة )) (43)  .
(( ال يضحى إالّ بام ُعّرف به )) (44)  .

(( ال ختالطوا وال تعاملوا إالّ من نشأ يف اخلري )) (45)  .
(( ال يقبل اهلل عمال إالّ بمعرفة وال معرفة إالّ بعمل )) (46)  .

((ما من عبد كظم غيظا إالّ زاده اهلل عز وجل يف الدنيا واآلخرة ))(47) .
(( ال أقبل شهادة فاسق إالّ عىل نفسه )) (4٨) .

(( العامل عىل غري بصرية كالسائر عىل غري الطريق ، ال يزيده رسعة السرّي إالّ بعدا )) (49) .
٢) ( ما خال ) :

: g قال اإلمام الصادق
(( اإلمام يقيض عىل املؤمنني الديون ما خالل مهور النساء )) (5٠)  .

(( كّل داء من التخمة ما خال احلمى )) (51)  .
(( كّل ما وقع عليه اسم يشء ما خال اهلل فهو خملوق )) (5٢)  .

يــر أهــل اللغــة أّن االســتثناء مــن الرتاكيــب التــي يلجــأ املتكلــم إىل اســتعامله ألداء معنــى مــن املعــاين التــي خيتــص 
ــرتاث  ــه يف ال ــر (( أمهيت ــزء وتظه ــال ج ــام أو ادخ ــم ع ــن حك ــزء م ــراج ج ــب إخ ــو يف الغال ــب وه ــذا الرتكي ــا ه هب
اللغــوي عامــة ، ويف القــرآن الكريــم خاصــة ، فقــد تنوعــت ميباحثــه يف علمــي النحــو والبالغــة لتعــدد أنامطــه ، وألثــر 
داللتــه فـــــــــي الكشــــــف عــن مرامــــــي الكــــالم ، . . . وعــىل االخـــــص االحكــــــــام الفقهيــة املســتنبطة )) (53) . 
ومــن مظاهــر عنايــة أهــل اللغــة هبــا أّهنــم خصصــوا لــه تســمية عرفــت فيــام بينهــم منهــا : (( املســتثنى عنــد النحويــني 
ــد الدالليــني ، بالغيــني وأصوليــني)) (54) . ويتفــق النحويــون ، وغريهــم مــن  ، برصيــني وكوفيــني ، واالســتثناء عن
أهــل االختصــاص أّن االســتثناء يعنــي إخــراج  مــا بعــد إالّ مــن حكــم مــا قبلهــا (( فالغايــة التــي مــن اجلهــا يســتعمل 
املتكلــم هــذا النــوع مــن االســاليب هــي إزالــة االهبــام عــن املخاطــب فـــي موضــوع مــا حتــدث  بــه املتكلــم  واخــراج 
جــزء مــن حكــم قــد يتصــور املخاطــب أّنــه  داخــل  يف  حـــكم   مــا  قبلــه )) (55)   ويبدو أّن اهتــامم البالغيــني والنحويني 
ــا  ــن القضاي ــري م ــه يف كث ــداد مباحث ــة ، وامت ــب اللغوي ــة الرتاكي ــم يف دراس ــذا العل ــل ه ــع(( لتوغ ــاين راج ــم املع بعل
املهمــة التــي تتنــاول خصائــص الــكالم )) (56)  ، وينعكــس هــذا االهتــامم يف مؤلفــات القدمــاء واملحدثــني يف تناوهلــم 
ــتثناء إالّ .  ــرف االس ــول : (( فح ــيبويه يق ــتعامالته ، فس ــراض اس ــي أغ ــا ه ــه ، وم ــم أدوات ــتثناء ، وأه ــب االس لرتكي
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ومــا جــاء مــن االســامء فيــه معنــى إالّ ، غــري وســو ومــا جــاء مــن األفعــال فيــه معنــى إالّ ، ال يكــون وليــس ، وعــدا 
، وخــال . ومــا فيــه ذلــك املعنــى مــن حــروف اإلضافــة وليــس باســم فحاشــى، وخــال يف بعــض اللغــات )) (57)  . 
ويذكــر ابــن جنــي معنــى االســتثناء و أدواتــه املســتعملة فيقــول : (( ومعنــى االســتثناء: أنْ ختــرج شــيئا ممــا ادخلــت فيه 
غــريه، أو تدخلــه فيــام اخرجــت منــه غــريه ، وحرفــه املســتويل عليــه إالّ  وُتشــبه هبــا أســامء ، وأفعــال، وحــروف )) (5٨) 
وتظهــر مباحثهــم أّن وظيفــة إالّ يف االســتثناء مــن املعــاين القــاّرة يف االســتعامل اللغــوي وهــو مــا يؤكــده ابــن مالــك 
ــإالّ أو بغريهــا مــن أدوات االســتثناء ، وال حاجــة إىل  ــه : (( كّل مــا اســتثني مــن جنســه أو مــن غــري جنســه ب يف قول
االحــرتاز مــن إالّ التــي أصلهــا إن ال  . . . ؛ ألّن الســابق إىل ذهــن الســامع عنــد ذكــــــــر إالّ مــع االستثنـــــاء ، فأغنــي 
ذلــك عــن االحــرتاز )) (59) ويــر أغلــب النحويــني أّن لالســتثناء فائدتــني يف االســتعامل (( إحدامهــا : اثبــات الفعــل 
ملــا بعــد إالّ، واألخــر : نفيــه عــام ســواه)) (6٠) . أّمــا كالم الســكاكي حــول تركيــب االســتثناء فيعكــس مــد الفهــم 
لوظائــف األدوات ، وكيفيــة إقامــة العالقــات الرتكيبيــة فيقــول : (( مســتلزمات إالّ: واألصــل يف مجيــع ذلــك هــو أّن 

إالّ يف الــكالم الناقــص تســتلزم ثالثــة أشــياء :
أحدمها: املستثنى منه ، لكون إالّ ، لإلخراج ، واستدعاء اإلخراج خمرجا منه.

وثانيهام : العموم يف املستثنى منه ، لعدم املخصص وامتناع ترجيح أحد املتساويني .
والثالــث : مناســبة املســتثنى منــه للمســتثنى يف جنســه ووصفــه )) (61) وهــو مــا أكــد عليــه النحويــون يف رشوطهــم 
يف تركيــب االســتثناء إذ يــرون (( أالّ يكــون جمهــوال ، فــال يصــح اســتثناء معلــوم مــن جمهــول ، نحــو : قــام رجــال 
إالّ زيــدا ، وال اســتثناء جمهــول مــن جمهــول ، نحــو : قــام رجــاال إالّ رجــال ؛ ألّن فائــدة االســتثناء إخــراج الثــاين مــن 

األول )) (6٢) .
واتفــق النحويــون عــىل نوعــني مــن اإلســتثناء يف االســتعامل اللغــوّي (( قســم ُخيــرج الــيشء كّلــه وهــو الــذي يســمى 
ــع  ــتثناء املنقط ــل واالس ــتثناء املنفص ــك االس ــه ذل ــون ل ــا يك ــمى م ــّن” ويس ــى ”لك ــم بمعن ــل ، وقس ــتثناء املتص االس
)) (63)  . ويــرون أّن اإلســتثناء املنقطــع يدخــل يف دائــرة األحــكام املعياريــة لالســتثناء املتصــل نفســها ، مــع إنفــراده 
ج  ــرَ ــري ُخم ــا غ ــد إالّ وأخواهت ــور بع ــو املذك ــع ه ــتثناء املنقط ــدة االس ــب:(( فائ ــن احلاج ــول اب ــه يق ــاّص ب ــى اخل باملعن
ــرة  ــّرغ يف دائ ــتثناء املف ــون اإلس ــاء يدخل ــني القدم ــب النحوي ــل)) (64)  وأغل ــتثناء املتص ــت لالس ــا يثب ــه م ــت ل ، ويثب
املنقطــع حيــث يذكــروه يف االحــكام اخلاصــة باالســتثناء املنقطــع، ويــرون أّن لــه فائــدة اســتعاملية ، إذ يقــول املــربد:(( 
إّنــام احتجــت إىل النفــي واإلســتثناء ؛ ألّنــك إذا قلــت : جــاءين زيــد ، فقــد جيــوز أنْ يكــون معــه غــريه ، فــإذا قلــت مــا 

جــاء إالّ زيــد ، نفيــت املجــيء كّلــه إالّ جميئــه )) (65)  .
أّمــــــا املحدثــــــــــون فريون أّن املــفــــــــرغ هــــــــو املنقطـــــع نفســه يقـــــــــول احد الباحثني (( االســتثناء املنقطع . 
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. . ويســمى املفــرغ ، مثــل : مــا قــام إالّ عــيل فيتفقــون أيضــا يف إعــراب مــا بعــد إالّ بحســب موقعــه مــن اإلعــراب )) 
(66) ويتفــق النحويــون عــىل إّن إعــراب املســتثنى يف املتصــل هــو النصــب عــىل االســتثناء ، ويف املنقطــع النصــب عــىل 

االســتثناء ، أو الرفــع عــىل البدلّيــة ، (( فقــد كان عيســى بــن عمــر (( ينصــب ”قليــال” يف قولــه تعــاىل:{ أو أخرجــوا 
ــع  ــد مجي ــود عن ــدل أج ــىل الب ــع ع ــل الرف ــتثناء . . . وقي ــىل االس ــاء/66) ع ــل }(النس ــوه إال قلي ــا فعل ــم م ــن ديارك م
النحويــني)) (67) . ويقــول آخــر يف اآليــة نفســها مؤكــدا مــا ذهــب إليــه النحويــون قولــه تعاىل:(({ومــا فعلــوه إال قليــل 
منهــم} بالرفــع والنصــب فالرفــع عــىل أنْ يكــون بــدال مــن الــواو يف ”فعلــوه” والتقديــر مــا فعلــوه إالّ قليــال منهــم 
والنصــب عــىل االســتثناء والرفــع أحســن أكثــر)) (6٨)  . واختــرص كثــري مــن الباحثــني أنــواع االســتثناء يف االســتعامل 

اللغــوي إىل ثالثــة أقســام يوضحهــا املخطــط اآليت:(69) 
                         

املتصـــل يدخـــل يف جنـــس 
ـــد  ـــه اخللقـــي ويفي املســـتثنى من

التخصيـــص

املنقطـــع املســـتثنى مـــن خـــارج 
دائـــرة املســـتثنى منـــه اخللقـــي 

ـــتدراك ـــد االس ويفي

كان  مـــا  (امللغـــي)  املفـــرغ 
منفيـــا ، وقـــد حذفـــت مـــن 
ــو  ــه وهـ ــتثنى منـ ــه املسـ دائرتـ
مســـتثنى مـــن جهـــة البنيـــة 

لســـطحية  ا

تام موجب      تام سالب

أّمــا االداة ( إالّ ) فــري بعــض النحويــني أّهنــا (( مركبــة مــن إّن املشــددة ، وال العــــاطفة ، وقــــــد خففــت إّن لكثـــــــرة 
االستعمـــــــال وأدغمــــــــت مع ال فـــــأصبحت حـرفـــــا واحدا )) (7٠) .

وأحاديــث اإلمــام g التــي اســتعمل فيهــا تركيــب االســتثناء بــاألداة (إالّ) واألداة (مــا خــال) ، تدخــل يف ســياقات 
خمصوصــة بحالــة مــا ، فاالســتثناء اســتعامل لغــوي تتحكــم فيــه عوامــل متعــددة داخليــة (لغويــة) أو خارجيــة (غــري 
لغويــة) فاخلارجيــة هنــا ثقافــة االســالم ، إذ ال يمكــن أنْ يلجــأ إليــه املتكلــم دون ســبب مــا ، أو غــرض يفــرض عــىل 
املتكلــم اللجــوء إىل تركيــب االســتثناء ، فاملقــام بــني املتكلــم واملســتمع إىل جانــب فهمهــام للموضــوع هــو الــذي ينظــم 

وحيكــم الرتكيــب وعالقاتــه املنتظمــة لتكــون الرســالة مفهومــة .

االستثناء
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فاحلديــث األول: ســياقه بيــان حــال الدنيــا ، وحقارهتــا مــامل تكــن يف طاعــة اهلل ، أو اخلوف منــه ، إذ ُيّصــور لنا اإلمام 
 g يف الدنيــا ، وعــدم الرغبــة يف زخرفهــا الــذي يبعــد االنســان عــن دينــه ، فالرســول g زهــد الرســول مــد g
يــر أّن الدنيــا دار عمــل يف طاعــة اهلل ، لقــول اهلل تعــاىل يف كتابــه العزيز:{فإيــاي فأعبــدون}(71)  وقولــه تعاىل:{وإيــاي 
ــا ، وال  ــول g يف الدني ــد الرس ــك يزه ــون}(73) ؛ لذل ــاي فأرهب ــول اهلل تعاىل:{فإي ــه لق ــوف من ــون}(7٢) ، أو اخل فاتق
ــة ،  ــا ورهب ــه خوف ــو في ــع ، أو يدع ــه الواس ــن رزق ــه م ــو اهلل ليطعم ــا فيدع ــه جائع ــون في ــوم يك ــا إالّ يف ي ــه فيه يعجب
فريجــو رمحــة اجلبــار العزيــز ، فســياق احلديــث هــو للفــت نظــر النــاس إىل ســنّة خاتــم األنبيــاء g، الــذي لــه املقــام 

. gالرفيــع عنــد املســلمني مجيعهــم ، فحــري بنــا أنْ نتعلــم منــه معنــى الزهــد احلقيقــي الــذي عاشــه، وأهــل بيتــه
وإذا ما نظرنا إىل تركيب االستثناء سنجده تاما منفيا ويتكون من :

أداة نفي + املستثنى منه + أداة االستثناء + املستثنى
ما + يشء من الدنيا + إالّ + أن يكون جائعا أو خائفا

احلديث الثاين : يدخل يف نوع املتصل املوجب إذ يتكون من :
املستثنى منه + أداة االستثناء + املستثنى

يف كل غسل وضوء + إالّ + اجلنابة
إذ يتحكــم الســياق يف مثــل هــذا الرتكيــب ، فهنــاك أنــواع مــن الُغســل الواجبــة يف االســالم ، فلفظتــي (ُغســل) أو 
وضــوء تدخــل يف منظومــة الفكــر االســالمي التــي حتيــل عــىل مفهــوم  واضــح يف ذهــن املســلمني فكلمــة ُغســل تعنــي 
الغســل الواجــب يف االســالم مثــل غســل امليــت ، أو غســل العيديــن ، أو غســل اجلمعــة فــأراد اإلمــام إخــراج غســل 

اجلنابــة مــن احلكــم العــام وهــو الوضــوء قبــل الغســل ، فاســتعمل تركيــب االســتثناء يف رســالته إىل املتلقــي .
ــي  ــة الت ــالمية الرشعي ــكام االس ــف باألح ــرة التعري ــن دائ ــل ضم ــه يدخ ــتثناء كّل ــب االس ــام لرتكي ــتعامل اإلم فاس
هتــدف إىل تنظيــم حيــاة الفــرد املســلم ، وقــد اســتعمل اإلمــام االســتثناء بأنواعــه الثالثــة وهــي املتصــل ، واملنقطــع ، 
واملفــرغ ، وكّل منهــا أّد معنــى خيــدم فكــرة اإلمــام g ، وهــو مــا يســميه النحــو الوظيفــي عنــد املحدثــني بالوظائــف 

البالغيــة ، الــذي يتضمــن الوظائــف الدالليــة يف مســتو الرتكيــب .
: g قوله فمن أمثلة االستثناء املتصل األخر

يف احلديث الرابع : (( كّل ماء طاهر إالّ ما علمت أّنه قذر)).
مستثنى منه + أداة استثناء + مستثنى

ويف احلديــث اخلامــس : (( الســجود عــىل مــا أنبتــت األرض إالّ مــا ُأكل أو ُلبــس)) واحلديــث التاســع : (( املحرمــة 
تلبــس احلــيل كلهــا إالّ حليــا مشــهورا للزينــة )) .
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اما االستثناء املنقطع فيظهر يف اآلحاديث اآلتية :
احلديــث الســادس : (( ال يســعكم فيــام نــزل بكــم ممــا ال تعلمــون إالّ الكــّف عنــه والتثبــت )) واحلديــث الســابع : 

(( ال ينقــض الوضــوء إالّ حــدث ، والنــوم حــدث )) .
واحلديث الثاين عرش : (( ال يقبل اهلل عمال إالّ بمعرفة )) .

 واحلديث الثالث عرش : (( ما من عبد كظم غيظا إالّ زاده اهلل عز وجل يف الدنيا واآلخرة )) 
واحلديث اخلامس عرش : ((  العامل عىل غري بصرية كالسائر غري الطريق ، ال يزيده رسعة السري إالّ بعدا)) 

 واحاديث االستثناء املفرغ هي :
احلديث الثالث : ((ال عتق إالّ ما أريد به وّجه اهلل عّز وجّل .))

 واحلديث الثامن : (( ال صالة نصف النهار إالّ يوم اجلمعة )) . 
ــوم  ــات ي ــل عرف ــه عــىل جب ــه وقــف ب ــه )) واملقصــود بعــرف أّن ف ب ــرِّ ــام ُع واحلديــث التاســع : ((ال يضحــى إالّ ب

ــروض . ــوف املف الوق
واحلديث احلادي عرش : (( ال ختالطوا وال تعاملوا إالّ من نشأ يف اخلري )) .

واحلديث الرابع عرش : (( ال اقبل شهادة فاسق إالّ عىل نفسه )) .
إذ تظهــر فكــرة اإلمــام يف اســتعامل هــذا الرتكيــب بأنواعــه املختلفــة ، هــي توظيــف هــذا الرتكيــب اليصــال األحكام 
ــه  ــي؛ ألّن ــه املتلق ــط يفهم ــكل مبس ــا بش ــالل ايراده ــن خ ــن م ــلم واملؤم ــىل املس ــة ع ــات املفروض ــة والواجب الرشعي
يمتلــك بعــض مقومــات الفصاحــة ، فيقــوم املتكلــم الــذي يمتلــك فصاحــة عاليــة بمخاطبــة املتلقــي بــام يفهمــه لتصــل 
الرســالة واضحــة ، وهــو مــا يعكــس ويؤكــد كفــاءة اإلمــام g التواصليــة و االبداعيــة التــي تظهرهــا النصــوص يف 

االحاديــث .
3) مامل : 

 : g قال اإلمام
(( احلاج ال يزال عليه نور احلج مامل ُيلم بذنب )) (74)  .

(( سئل g عن املرسع واملبطئ يف الطواف ؟ قال : كل واسع مامل ُيؤِذ أحدا)) (75) .
(( ال يزال املؤمن بخري ورجاء رمحة من اهلل عّز وجّل ، مامل يستعجل))(76).

لط )) (77)  . (( ال بأس مامل يكن يشء كثري غَ
(( ال بأس مامل يكن مكيال أو موزونا )) (7٨)  .

(( ال بأس بمعاوضة املتاع مامل يكن كّيال وال وزنا )) (79)  .
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(( ال يزال املؤمن يف فسحة من دينه مامل ُيصب دما حراما )) (٨٠)  .
(( امليت يصىل عليه مامل ُيوار بالرتاب )) (٨1) .

(( لتعتد بصوم ذلك اليوم مامل تأكل وترشب )) (٨٢)  .
(( يقضيه من النهار مامل تزل الشمس ، ِوتْرا، فإذا زالت الشمس فمثنى مثنى)) (٨3) .

(( الفقهاء أمناء الرسل مامل يدخلوا يف الدنيا )) (٨4)  .
(( ال تأكلوا وال تبيعوا مامل يكن له قرش )) (٨5)  .

هــذه اآلحاديــث حتمــل معنــى االســتثناء احلقيقــي بأنواعــه املختلفــة التــي اتفــق النحويــون عليهــا ســواء تــّم ذلــك 
ــا مل نجــد أحــدا مــن النحويــني قدمــاء وحمدثــني يشــري مــن قريــب أو  بـــ (إالّ) أو ماينــوب عنهــا مــن األدوات ، لكنن
مــن بعيــد إىل مثــل هــذه الرتكيــب بــاألداة (مــامل) ، عــىل الرغــم مــن اســتعامله يف الــكالم العــريب الفصيــح ، بمعنــى 
االســتثناء ، فقــد ورد اســتعامهلا يف القــرآن الكريــم ويف الشــعر العــريب ، ويف آحاديــث الرســول o ، وكّل اســتعامهلا 
بمعنــى أســتثني ، أو بمعنــى االســتثناء الــذي هــو إخــراج مــن حكــم عــام أو إدخــال يف حكــم عــام ، أي إخــراج مــا 
ــُم  ُت قْ لَّ ــمْ إِن طَ يُْك لَ ــاحَ عَ ــه تعــاىل:{الَّ ُجنَ ــم قول ــا قبلهــا . فمــن اســتعامالهتا يف القــرآن الكري بعــد (مــامل) مــن حكــم م
}(٨6) ومــن اســتعامالهتا يف آحاديــث الرســول o قولــه : (( الســمع والطاعــة عــىل املــرء املســلم  ــوُهنُّ َسُّ ْ متَ ــا ملَ ــاء مَ النِّسَ
ــره ، مــامل ُيؤمــر  بمعصيــة ، فــإذا ُأمــر بمعصيــة فــال ســمع وال طاعــة )) (٨7) . وقولــه o : (( البيعــان  فيــام أحــّب أو كَ

باخليــار مــامل يتفرقــا )) .
وقولــه o : (( اجللــوس يف املســجد انتظــار الصــالة بعــد الصــالة عبــادة مــامل ُحيــدث ، قيــل يــا رســول اهلل ، ومــا 
ُحيــدث ؟ قــال : االغتيــاب )) (٨٨). وقــد اســتعملها اإلمــام عــيل g فقــال: (( هــم يف ســعة مــن أكلهــا مــامل يعلمــوا )) 

(٨9) . ومــن اســتعامهلا يف أشــعار العــرب قــول أبــو جنــدب اهلــذيل : (9٠) 

وقلت هلم قد أدركتكم كتيبة       ُمفِسدة األدبار مامل ُتنفر
وقول الربيق بن عائض : (91)  

وكنت إذا األيام أحدثنَ هالكا     أقول ِشو مامل يَصبْنَ صميمي 
ويبــدو أّهنــا مســتعملة عنــد العــرب يف كالمهــم اليومــي ، وأّهنــا قــاّرة عندهم يف معنــى االســتثناء إذ يرد يف اســتعامهلم 
أّهنــا لالســتثناء إذ يســأل أحــد أصحــاب اإلمــام الصــادق g مســتعمال (مــامل) بمعنــى االســتثناء إذ يقــول : (( عــن أيب 

بصــري قــال : ســألت أبــا عبــد اهلل g عــن صدقــة مــامل ُتقّســم ومل ُتقبــض ؟ )) (9٢) .
هــذا االســتعامل الفصيــح جيعلنــا ، بــل حيتــم علينــا أن نُعّدهــا مــن أدوات االســتثناء احلقيقيــة التــي تتضمــن معنــى 
(أســتثني) كــام ذكــر النحويــون يف معنــى (إالّ) ومــا مُحّــل عــىل معناهــا ، وهــو مــا يوجبــه القيــاس املنطقــي عقــال ونقــال 
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، فــإذا مــا أردنــا أنْ نقــّدم أدّلــة لضمهــا إىل أدوات االســتثناء فهنــاك الكثــري ، ولكــن سنشــري إىل بعضهــا ؛ ألّن املســألة 
واضحــة املعنــى يف االســتعامل ، وداللتهــا عــىل االســتثناء بأنواعــه املتصــل ، واملنقطــع  واملفــرغ . أّمــا القيــاس النقــيل 
ــاب افــرده ابــن جنــي  فينــُص عــىل أّن (( مــا قيــس عــىل كالم العــرب فهــو مــن كالم العــرب )) (93)  وهــو عنــوان ب
يف كتابــه اخلصائــص تنــاول فيــه كثــري مــن املســائل التــي دخلــت الفصحــى قياســا عــىل كالم العــرب وأوزانــه وهــي 
ــة فكيــف إذا كان الّلفــظ مســتعمل يف القــرآن الكريــم ، وكالم العــرب الفصحــاء ، وآحاديــث  يف األســاس غريعربّي
ــد  ــة وقواع ــاج يف اللغ ــاب االحتج ــرب يف ب ــائر كالم الع ــث س ــدم احلدي ــق أن يتق ــج احل ــول () ، (( فاملنه الرس
اإلعــراب إذ ال تعهــد العربيــة يف تارخيهــا بعــد القــرآن بيانــا ابلــغ مــن البيــان النبــوي )) (94) ويف مســألة القيــاس اتبــع 
النحويــون منهــج مجــع اللغــة الفصيحــة مــن القبائــل (( يف إطــارات حمــددة ومقننــة ليمكــن أنْ تكــون هــذه االطــارات 
نقطــة االنطــالق يف البنــاء النحــوي، . . . ولــــــوال القيــــــــاس الضطربــت اللغــة ، واهتــّزت األســاليب ، واختلطــت 
التــــــراكيب )) (95) فحينــام نعــرض هــذه األداة (مــامل) عــىل املقاييــس العربيــة يف اعتــامد الفصاحــة ســتكون يف اطــار 
مقبــول جــدا يف كّل أنــواع القيــاس الــذي اعتمــده النحويــون، كالقيــاس االســتعاميل، وقيــاس العّلــة ، وقيــاس الشــبه 
، ((والشــبه املقصــود هنــا قــد يكــون مــن جهــة اللفــظ . . . وقــد يكــون مــن جهــة املعنــى ... وقيــاس الشــبه قيــاس 

صحيــح جيــوز التمثيــل بــه )) (96) . 
ــوان  ــا بعن ــه يف بحثه ــه إذ تناولت ــث عن ــناوي يف احلدي ــاء احلس ــورة رج ــا الدكت ــد أغنتن ــتعاميل فق ــاس االس ــا القي أّم
(القيــاس يف مدونــة ســيبويه) وممــا تــر يف هــذا البحــث (( أّن مــن ورائــه فائــدة متوخــاة تتمثــل يف األثــر الوظيفــي 
الــذي يؤديــه ذلــك املوضــوع )) (97) ويف مــا يتعلــق هبــذه املســألة  فــإّن األداة (مــامل) تــؤدي وظيفــة إالّ يف االســتثناء 
ــو  ــن (ل ــوايل م ــىل الت ــة ع ــا مكون ــا) و(أالّ) و (إالّ) وغريه ــوال) و (لوم ــون أّن (ل ــر النحوي ــد ذك ــى ، فق ــا ومعن لفظ
+ ال) و (لــو + مــا) و (أن + ال) و (إن + ال) وقــد أصبحــت يف االســتعامل حرفــا واحــدا لــه داللتــه يف منظومــة 
الــكالم والقواعــد يف اللغــة العربيــة ، فــام املانــع مــن محــل (مــامل) عــىل هــذا النــوع مــن القيــاس ، هبــذه النظــرة الرسيعــة 
ملســألة القيــاس ، فــإنْ مل يكــن لورودهــا يف كالم العــرب الفصحــاء ، فلعّلــة املشــاهبة لفظــا ومعنــى ، فهــي داخلــة يف 
تركيــب االســتثناء املتصــل ، واملنقطــع  واملفــرغ كــام هــو ظاهــر يف احاديــث اإلمــام g فاالحاديــث االول ، والثــاين ، 
والســادس ، والســابع ، والثامــن ، واحلــادي عــرش كّلهــا اســتثناء متصــل لتوفــر األركان التامــة (املســتثنى منــه + األداة 

ــتثنى) كاآليت : + املس
احلاج ال يزال عليه نور احلج (مامل) (يلم بذنب) .

املستثنى منه + أداة االستثناء + املستثنى
وهو استثناء تام موجب متصل لعالقة معنوية بني الذنب واحلاج .
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احلديث الثاين : كّل واسع مامل يؤذ أحدا 
املستثنى منه + األداة +  املستثنى 

فالســياق يــدّل عــىل أّن (كل واســع) تعــود عــىل مــن يــؤدي الطــواف ، لــذا نعــّده اســتثناء متصــالً ؛ ألّن هنــاك اتصــاالً 
معنويــاً بــني الطائــف يف الكعبــة وبــني األذ الــذي قد يســببه . 

احلديــث الســادس اســتثناء متصــل ؛ألّن الكيــل والــوزن تدخــل ضمــن أنــواع املتــاع الــذي يشــمل الكيــل والــوزن 
، والصــاع ، والعــدد ، وغــريه ممــا يتعامــل فيــه النــاس يف حياهتــم اليوميــة .

احلديث احلادي عرش : الفقهاء أمناء الرسل مامل يدخلوا يف الدنيا .
املستثنى منه + األداة + املستثنى .

احلديــث الثامــن : يدخــل يف نــوع االســتثناء املنقطــع إذ إّن جنــس املســتثنى مــن غــري جنــس املســتثنى منــه ، (امليــت 
يصــىل عليــه مــامل يــوار بالــرتاب) وهــي مجلــة حتويليــة إذ هــي يف األصــل يصــىل عــىل امليــت مــا مل يــوار بالــرتاب) فهــو 
ــه  ــن ل ــامل يك ــوا م ــوا وال تبيع ــه g : (ال تأكل ــو قول ــرغ ه ــتثناء املف ــال االس ــري) ومث ــم والتأخ ــل (التقدي ــل بالنق حتوي
ــل :  ــو يف األص ــل إذ ه ــل بالنق ــه حتوي ــه في ــارش مثل ــث الع ــة ، واحلدي ــة منفي ــذوف ، واجلمل ــه حم ــتثنى من ــرش) فاملس ق

(يقضيــه وتــرا مــن النهــار مــا مل تــزل الشــمس) وهــو اســتثناء منقطــع ، تــام األركان .
ــل  ــو ، إذ جع ــد النح ــة وقواع ــوّي يف العربّي ــام اللغ ــام g للنظ ــاة اإلم ــس مراع ــث تعك ــة أّن اآلحادي ــع مالحظ م
املســتثنى مجلــة فعليــة فعلهــا مضــارع ألن (مل) ال يليهــا إالّ الفعــل املضــارع ؛ ألّن اجلــزم عالمــة خاصــة بــه دون بقيــة 
األفعــال يف العربيــة ، لــذا نســتطيع القــول إّن مــن أحــكام االســتثناء بـــ (مــامل) أنْ يكــون املســتثنى مجلــة فعليــة فعلهــا 

مضــارع يف الرتكيــب األســاس وهــو مــا وجدنــاه يف اآليــة القرآنيــة ، واحلديــث النبــوّي ، والشــعر العــرّيب .
لــذا يــر الباحــث أّهنــا أداة اســتثناء حقيقيــة هلــا تركيبهــا اخلــاص ، وهلــا وظيفتهــا التــي تؤدهيــا يف اداء املعنــى املــراد 
ــا  ــو م ــرغ . وه ــتثناء املف ــا يف االس ــى م ــا يف معن ــا بعده ــرص م ــا ، أو ح ــا قبله ــم م ــن حك ــا م ــا بعده ــراج م ــو اخ وه
يدخــــــل يف حــد االســتثناء وهــو (( مــا عــرّب عنــه اخلليــل عــن البنــاء األســاس جلملــة االســتثناء وقــد اســتعمل وجـــه  
الــكالم يف  اشــارة إىل ظاهــر بنــاء هــذه اجلملــة )) (9٨) ، مــع التأكيــد عــىل أّن (( الفيصــل يف حتديــد معنــى الكلمــة هــو 

الســياق الــذي تتحــول فيــه مفــردات املعجــم إىل الفــاظ حتمــل معــاين خاصــة هبــذا الســياق )) (99) .
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مصادر البحث
القرآن الكريم

1. ، املباركــي  النحــو ، حييــى عــيل  اللهجــات يف  أثــر اختــالف 
.  ٢٠٠7  ، للجامعــات  النــرش  دار   ، القاهــرة 

ــة يف التفســري ، مــرشف أمحــد الزهــراين ، .٢ ــدالالت اللغوي ــر ال أث
ــان ، ٢٠٠9 .  ــة الري ــريوت ، مؤسس ب

االحتجــاج النحــوي بــكالم االمــام عــيل يف رشح الــريض عــىل .3
ــط ،  ــة واس ــة الرك ، جامع ــر داود ، جمل ــد جعف ــة ، امح الكافي

كليــة االداب ، ع٢٠13/11 .
األدب اجلاهــيل بــني هلجــات القبائــل واللغــة املوحــدة ، هاشــم .4

ــة ، 197٨ . ــداد ، وزارة الثقاف ــان ، بغ طع
االســتبصار يف مــا اختلــف مــن االخبــار ، حممــد بــن احلســن .5

دار   ، بــريوت   ، الديــن  شــمس  جعفــر  ضبــط   ، الطــويس 
.  1991  ، التعــارف 

ــامل .6 ــد ، ع ــش ، إرب ــالح مريب ــم ، ص ــرآن الكري ــتثناء يف الق االس
الكتــب ، ٢٠٠6 . 

ــر .7 ــط جعف ــي ، ضب ــوب الكلين ــن يعق ــد ب ــكايف ، حمم ــول ال أص
شــمس الديــن ، بــريوت ، دار التعــارف ، 199٢ .

األطلــس اللغــوي يف الــرتاث العــريب ، خالــد نعيــم ، لنــدن ، دار .٨
الســياب ، ٢٠1٠ .

أمــايل ابــن احلاجــب ، حتقيــق فخــر صالــح قــدارة ، بــريوت ، دار .9
اجليــل . 

إنبــاه الــرواة ، أبــو احلســن القفطــي ، حتقيــق حممــد أبــو الفضــل .1٠
، بــريوت ، املكتبــة العرصيــة ، ٢٠٠4 .

بغيــة الوعــاة ، الســيوطي ، حتقيــق حممــد أبــو الفضــل ، بــريوت .11
، املكتبــة العرصيــة ، ٢٠٠6 .

التعليقــة عــىل كتــاب ســيبويه ، ابــو عــيل الفــاريس ، حتقيــق .1٢
عــوض القــوزي ، القاهــرة ، مطبعــة االمانــة ، 199٠ .

هتذيــب األحــكام يف رشح املقنعــة ، حممــد بــن احلســن الطــويس .13
، ضبــط جعفــر شــمس الديــن ، بــريوت ، دار التعــارف ، 

.  199٢
جابــر بــن حيــان ، زكــي نجيــب حممــود ، القاهــرة ، وزارة .14

الثقافــة واإلرشــاد القومــي .
اجلعفريــات األشــعثيات ، روايــة حممــد بــن األشــعث ، حتقيــق .15

مشــتاق صالــح ، كربــالء ، العتبــة احلســينية ، ٢٠13 .
اجلنــى الــداين مــن حــروف املعــاين ، احلســن بــن قاســم املــرادي .16

، حتقيــق فخــر الديــن قبــاوة ، بــريوت ، دار الكتــب ، 199٢. 
احتــاد .17  ، دمشــق   ، فاعــور  منــرية حممــد   ، البالغــي  احلاكــم 

.  ٢٠1٠  ، العــرب  الكتــاب 
احللقــة املعقــودة يف تاريــخ النحــو ، عبــد العــال ســامل مكــرم ، .1٨

ــالة ، 1993 . ــة الرس ــت ، مؤسس الكوي
احللقــة املفقــودة يف تاريــخ النحــو ، عبــد العــال ســامل مكــرم ، .19

ــالة ، 1993 . ــة الرس ــريوت ، مؤسس ب
خزانــة األدب ولــّب لبــاب العــرب ، عبــد القــادر البغــدادي ، .٢٠

بــريوت ، دار الكتــب العلميــة ، 199٨ .
اخلصائــص ، ابــن جنــي ، حتقيــق حممــد عــيل النجــار ، القاهــرة .٢1

، املكتبــة العلميــة .
دراســات يف هلجــات رشقــي اجلزيــرة ، ت.م. جونســون ، .٢٢

ترمجــة أمحــد الضبيــب ، الريــاض ، جامعــة الريــاض ، 1975 .
رجــال اهلل حــول الرســول واألئمــة ، حممــد فــوزي ، بــريوت ، .٢3

دار الصفــوة ، ٢٠٠9.
رصــف املبــاين يف رشح حــروف املعــاين ، املالقــي ، حتقيــق امحــد .٢4

خــراط ، دمشــق ، دار القلــم ، 19٨٨5. 
٢5. ، القــادر عطــا  عبــد  ، حتقيــق  للبيهيقــي   ،  الكــرب الســنن 

.٢٠٠3  ، الكتــب  دار   ، بــريوت 
ــد .٢6 ــق عب ــكري ، حتقي ــعيد الس ــني ، أليب س ــعار اهلذلي رشح أش

ــرتاث . ــرة ، دار ال ــراج ، القاه ــد ف ــتار أمح الس
رشح الســنة ، للبغــوي ، حققــه حممــد عــوض وآخــرون ، .٢7

. ٢٠٠3 ، العلميــة  الكتــب  دار   ، بــريوت 
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ملخص البحث: -
ــا ، تتألــف الكلــامت عــىل  مثلــام تتألــف الكلــامت فيــام بينهــا مشــكلة جمموعــة مــن الرتاكيــب لتــؤدي معنــى معينً
ــف  ــة تآل ــن آلي ــف ع ــة الكش ــذه الدراس ــت ه ــة ، حاول ــب اللغوي ــل الرتاكي ــل أن تدخ ــوت أوالً قب ــتو الص مس
ــة الكلــامت، والبحــث يف القوانــني التــي حتكــم ذلــك التشــّكل والضوابــط  ــام بينهــا مكون األصــوات للتشــكل في
ــة يف  ــامط التأليــف الصوتي ــي البحــث بالكشــف عــن أن ــز العمــل ، وعن ــني وتدخلهــا حي ــي تســرّي تلــك القوان الت
الكلــامت باالعتــامد عــىل جذورهــا املعجميــة مــن طريــق املوازنــة بــني خطبــة الــوداع للنبــي األكــرم (o) و خطبــة 
ــات ظاهــرة  ــي تقتــيض إثب ــج الت ــة مــن النتائ ــة عاشــوراء ، ليخلــص اىل مجل ــه ليل اإلمــام احلســني (g) يف أصحاب
التأليــف وتقريــر قانوهنــا األول ( قانــون اخلفــة والثقــل ) الــذي أّد دوراً بــارزاً يف تشــكيل الكلــامت دون حــدوث 
تنافــر بــني أصواهتــا ، وخلــص اىل الكشــف عــن دور كبــري لألصــوات اللثويــة اخللفيــة يف ترابــط أصــوات الكلــامت 
إذ لعبــت دوراً غــري قليــل يف ربــط األصــوات داخــل الكلمــة فكانــت بحــق مركــزاً تــدور حولــه بقيــة األصــوات 

املشــكلة للمفــردة 
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ABSTRACT
just as words are composed among them a group of structures to perform a certain meaning, 

words are composed in sound level first before entering the linguistic structures, this research 
has tried to disclose the mechanism of harmony sounds to form themselves made up of words, 
look at the laws that govern the formation and controls that are going these laws and enter 
into the work, Find detects sounds authoring patterns in words depending on the lexical roots 
Through a balance between sermon of farewell of the Noble prophet and sermon of imam 
Hussein to His group at the night of Ashura to conclude a number of results that require proof 
of the phenomenon of authoring and report of the first law (lightness and weight law), who 
played a prominent role in the formation of words without dissonance between their voices, as 
concluded detection a large  role for the voices in the background thread periodontal sounds of 
words as played quite a few were born in linking sounds inside word was truly a center around 
which the rest of the sounds for a formation of words
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أمهية البحث :-
تتمثل أمهية البحث يف ظاهرة التأليف بجوانب خمتلفة منها :-

ــاط األصــوات داخــل الكلمــة ممــا يســهل عــىل املتكلــم والســامع  ــة ارتب تســلط ظاهــرة التأليــف الضــوء عــىل آلي
ــة القديمــة  ــه الدراســات البالغي ــا أطلقــت علي ــة مقــدار ســهولة اللفظــة يف النــص ومجاهلــا يف الســمع وهــو م معرف

ــظ) . ــة اللف ــم (فصاح اس
تســلط ظاهــرة التأليــف الضــوء عــىل اجلانــب اللغــوي املهمــل مــن األلفــاظ التــي حددهــا اخلليــل ؛ إذ تســهم يف 
الوقــوف عــىل ســبب إمهــال أهــل اللغــة للفــظ معــني واســتعامل  آخــر مــع اشــرتاكهام باألصــوات األصــول نفســها .
ــن أن  ــي يمك ــاظ الت ــم ، واأللف ــل املعج ــن أن تدخ ــي يمك ــاظ الت ــن األلف ــتقبلياً ع ــوراً مس ــا تص ــن أن تعطين يمك

ــتعامل . ــز االس ــه يف حي ــرج من خت
ظاهــرة التأليــف جمديــة لعلــم املصطلــح وآليــة الوضــع املصطلحــي؛ إذ تســلط الضــوء عــىل الكيفيــة التــي ترتبــط 
فيهــا األصــوات مــن أجــل تشــكيل الكلــامت ، ومــن جانــب آخــر متثــل تفســرياً مقبــوالً للنقــد الصــويت املصطلحــي 

الــذي يعــد واحــداً مــن أبــرز عوامــل بنــاء املصطلــح ونقــده .
تســهم ظاهــرة التأليــف يف تقديــم تفســريات رصفيــة مقبولــة لألســامء املختلــف يف أصوهلــا الرصفيــة مثــل كلمــة 
لة للكلمــة  (اســم) التــي قيــل إن أصلهــا (وســم) أو (ســمو) ؛ إذ يشــري قانــون التأليــف األول اىل أّناألصــوات املشــكِّ
ــد  ــم) يع ــل (وس ــإن األص ــذا ف ــمع ، ل ــل يف الس ــق وأمج ــىل النط ــهل ع ــة أس ــت الكلم ــاً كان ــد خمرج ــت أبع ــام كان كّل
األســهل عــىل اللســان ؛ كونــه خيــرج مــن خمــارج أكثــر تباعــداً هــي خمــرج شــفوي ثــم خمــرج أســناين لثــوي ثــم خمــرج 
ــة باملخــرج األســناين اللثــوي  ــاً متمثل ــر تقارب ــاين مــن أصــوات أكث ــه األصــل الث شــفوي يف الوقــت الــذي يكــون في

واملخــرج الشــفوي للميــم واملخــرج الشــفوي للــواو .

أوالً: التأليف يف اللغة و االصطالح
يف اللغــة : تــدل مفــردة التأليــف عــىل اجتــامع جمموعــة مــن األشــياء ، ورد يف مقاييــس  اللغــة ”اهلمــزة والــالم والفــاء 
أصــل واحــد ، يــدل عــىل انضــامم الــيشء اىل الــيشء ، واألشــياء الكثــرية أيضــاً ”(1) وال نجــد هــذه اللفظــة ختــرج عــن 
هــذا املعنــى إذا تقدمنــا يف الزمــن ففــي لســان العــرب ” وأّلفــُت بينهــم تأليفــاً إذا مجعــت بينهــم بعــد تفــرق ؛ وألفــت 
الــيشء تأليفــاً إذا وصلــت بعضــه ببعــض ؛ ومنــه تأليــف الكتــب ”(٢)وال ختــرج  هــذه اللفظــة عــن هــذا اإلطــار فــإذا 
مــا طالعنــا املعجــم الوســيط وجدنــا فيــه : ”و – بينهــام : مجــع . و – الــيشء : وصــل بعضــه ببعــض . و -  الكتــاب : 

مجعــه وضعــه ”(3).
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يف االصطــالح : ال يفــارق املعنــى املعجمــي معنــاه االصطالحــي ، فالتأليــف ”هــو جعــل األشــياء الكثــرية بحيــث 
يطلــق عليهــا اســم الواحــد ســواء كان لبعــض أجزائــه نســبة اىل البعــض بالتقــدم والتأخــر ...”(4)وهلــذا األمــر نجــد 
التهانــوي يبــدأ تعريــف التأليــف باملعنــى اللغــوي ، إذ نجــده يقــول : ” هــو لغــةً ايقــاع األُلــف بــني شــيئني أو أكثــر ، 
وعرفــاً مــرادف الرتكيــب  وهــو جعــل األشــياء بحيــث يطلــق عليــه اســم الواحــد . وقــد يقــال التألــف مجــع أشــياء 
متناســبة  ويشــعر بــه اشــتقاقه مــن األلفــة ...”(5)ولعنــا النبتعــد كثــرياً يف وصفنــا لتعريــف التأليــف اصطالحــاً عــن 
ذيــل تعريــف التهانــوي فــإذا نظرنــا يف مقولــة الدكتــور متــام حســان وهــو يتحــدث عــن هــذه الظاهــرة ، إذ يقــول : ” 
الحــظ اللغويــون منــذ القــدم عنــد النظــر يف تأليــف الكلمــة العربيــة مــن أصوهلــا الثالثــة ( الفــاء والعــني  والــالم ) أن 
هــذه األصــول جيــري تأليفهــا حســب أســاس ذوقــي  وعضــوي خــاص يتصــل بتجــاور خمــارج احلــروف األصــول 
التــي تتألــف منهــا الكلمــة أو تباعدهــا بالنســبة اىل اماكنهــا يف اجلهازالنطقــي ”(6) وجدناهــا قريبــةً منــه ، فــإذا أردنــا 
تعريــف التأليــف قلنــا : هــو التناســب الصــويت بــني األصــوات املؤتلفــة التــي تشــكل بتضامهــا الكلــامت ســواء كان 

ذلــك التناســب عــىل صعيــد املخــارج أم عــىل صعيــد الصفــات .
ثانياً : ظاهرة التأليف يف كتب اللغة العربية

تتناثــر أطــراف ظاهــرة التأليــف بــني الكتــب اللغويــة يف جمالــني ، أحدمهــا : كتــب اللغــة ، واآلخــر : كتــب البالغــة 
ونحــن يف كل مــا رصدنــاه نلحــظ أمريــن: 

أ – إّن الكتــب التــي ناقشــت مســألة التأليــف عــىل مــا فيهــا مــن اختــالف مل ُتــرش اىل نفــي هــذه الظاهــرة(7) ، وهــذا 
يؤكــد أّن التأليــف مــن القضايــا املســلم هبــا يف اللغــة مــن دون وجــود اعــرتاض يذكــر ، فــال ترتاصــف األصــوات يف 

الكلــامت عبثــاً وإّنــام ختضــع لقوانــني التأليــف التــي ســنناقش منهــا قانــون املخــرج فقــط .
ب – اختلفــت الــرؤ يف حتديــد معيــار احلســن والقبــح يف تأليــف الكلــامت ونحــن يف هــذا الصــدد أمــام معياريــن 

مهــا (٨): 
معيــار ذايت ذوقــي  : نجــد بــوادره عنــد ابــن  األثــري (ت 637هـــ ) الــذي عــّد الســمع هــو املقيــاس الــذي حيكــم 
ــن  ــنَ م َسَ ــر احلَ ــم والنث ــاب النظ ــم أرب ــه عل ــن أي وج ــل م ــإن قي ــول :”ف ــامت إذ يق ــك الكل ــف تل ــن تألي ــىل حس ع
األلفــاظ حتــى اســتعملوه، وعلمــوا القبيــح منهــا حتــى نفــوه ومل يســتعملوه ؟ قلــُت يف اجلــواب : إّن هــذا مــن األمــور 
املحسوســة ، التــي شــاِهدها مــن نفســها ؛ ألّن األلفــاظ داخلــةٌ يف حيــز األصــوات ؛ فالــذي يســتلذه الســمع منهــا ، 
ــُن ، والــذي يكرهــه وينفــر عنــه هــو القبيــح . ”(9) وال شــك يف كــون الســمع مــن املعايــري الذاتيــة  ويميــل إليــه هــو احلَسَ
الذوقيــة التــي يرجــع احلكــم فيهــا اىل الســامع وذائقتــه يف احلكــم عــىل احلســن والقبــح يف تأليــف الكلمــة ، تابــع ابــنَ 
االثــري حممــد بــن أمحــد بــن عرفــة الدســوقي (ت1٢3٠هـــ ) عندحديثــه عــن فصاحــة املفــردة ، إذ نجــده يضــع ضابــطَ 
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الفصاحــة ؛بقولــه : ” والضابــط ههنــا أن كل مايعــده الــذوق الصحيــح ثقيــالً متعــرس النطــق  فهــو متنافــر ســواء كان 
ــأن الــذوق هــو احلاكــم األول عــىل اللفظــة  مــن قــرب املخــارج أو بعدهــا أو غــري ذلــك”(1٠)إذ يــرصح الدســوقي ب
بحســن التأليــف وقبحــه ومــن ثــم احلكــم عــىل اللفظــة بالفصاحــة أوعدمهــا .مــع أنــه عندمــا يصــف تنافــر األصــوات 
بقولــه : ”فالتنافــر وصــف يف الكلمــة يوجــب ثقلهــا عــىل اللســان وعــرس النطــق هبــا ”(11) يرجــع قبــح الكلمــة وعــدم 
ــه ذو طابــع نســبي غــري  فصاحتهــا اىل عــرس نطقهــا عــىل اللســان ، ونحــن يف هــذا البحــث لــن نأخــذ هبــذا املعيــار؛ ألنَّ

خاضــع للتقنــني وخيتلــف مــن شــخص آلخــر .
ــه أقــدم  معيــار موضوعــي صــويت : هــذا املعيــار نقيــض للمعيــار األول خاضــع للقيــاس والتوصيــف فضــالً عــن أنَّ
منــه إذ ترجــع أوليإشــاراته اىل اخلليــل بــن أمحــد الفراهيــدي (ت 175 هـــ ) ، ونتيجــة لكــون هــذا املعيــار مقننــاً فقــد 

اختلــف يف املعيــار الواصــف فانقســم العلــامء عــىل فريقــني:
فريــق يــر بعــد املخــارج بــني أصــوات الكلــامت هــو الفيصــل يف احلكــم عليهــا بالفصاحــة وكلــام تقاربــت خمــارج 

األصــوات زادت الكلمــة ثقــالً عــىل اللســان وقبحــاً يف االســامع ويمكــن متيــز يف هــذا الصــدد اجتاهــني : 
ــرز مــا يالحــظ عــىل هــذا االجتــاه هــو شــيوعه يف جمموعــة خاصــة مــن  أحدمهــا  : االجتــاه اللغــوي : لعــل مــن أب
أربــاب اللغــة أال وهــم أصحــاب املعجــامت، إذ نلحــظ مصطلــح التأليــف ثابتــاً يف أقدمهــا و يعنــى بــه معجــم العــني 
للخليــل بــن أمحــد الفراهيــدي ،وهــو يتناولــه مفهومــاً ثابتــاً فنطالــع يف معجــم العــني قــول اخلليــل: ” وجيــوز يف حكايــة 
ــل  ــا ُفبــدئ بالضــاد فقي املضاعفــة مــاال جيــوز يف غريهــا مــن تأليــف احلــروف ، أال تــر أنَّ الضــاد والــكاف إذ ُألفت
: (ضــك) كان تأليفــاً مل حيســن يف أبنيــة األســامء واألفعــال إالّمفصــوالً بــني حرفيــه بحــرف الزم أو أكثــر مــن ذلــك 
نحــو ( الضنــك ، والضحــك وأشــباه ذلــك ”(1٢) ، إذ نــر مصطلــح التأليــف عــىل اهليــأة التــي بيناهــا  ســابقاً ومفهــوم 
هــذا املصطلــح يــكاد يكــون مطابقــاً ملفهومنــا لــه يف الوقــت احلــايل إذا مل يكــن هوهــو ، يتحــدث  اخلليــل عــن اجلانــب 
النطقــي وثقــل النطــق احلاصــل مــن قــرب خمــرج الضــاد يف وقتــه  - مــع خمــرج الــكاف إالّ باالســتعانة بصــوت بعيــد 

عنهــام خمرجــاً كاحلــاء والنــون .
وإذا كان اخلليــل قــد اشــار اىل ثقــل تقــارب األصــوات يف ظاهــرة التأليــف فــإّن ابــن دريــد  ( ت 3٢1 هـــ ) يــرصح 
بذلــك ؛ إذ يقــول : ”واعلــم أّن احلــروف إذا تقاربــت خمارجهــا كانــت أثقــل عــىل اللســان منهــا إذا تباعــدت ألنــك إذا 
اســتعملت اللســان يف حــروف احللــق دون حــروف الفــم ودون حــروف الذالقــة كلفتــه جرســاً واحــداً وحــركات 
ــم يف كتابــه ( رس  ــا عنــد ابــن جنــي (ت 39٢هـــ ) نجــده خيــص ظاهــرة التأليــف بفصــل قّي خمتلفــة ”(13) ،وإذا توقفن
ــه مذهــب العــرب يف مــزج احلــروف بعضهــا  ــوان ”هــذا فصــل نذكــر في صناعــة اإلعــراب )محــل هــذا الفصــل عن
ببعــض ، ومــا جيــوز مــن ذلــك ، ومــا يمتنــع ، ومــا حيُســن ، ومــا يقبــح ،ومــا يصــح”(14) إذ بــدأ فصلــه املذكــور بتقســيم 
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األصــوات يف اللغــة عــىل خفيفــة وثقيلــة ، ثــم رشع بعــد ذلــك بيــان الثقيــل واخلفيــف منهــا وكيفيــة تأليــف بعــض 
ــي  ــف ه ــن التألي ــة أرضب م ا اىل ثالث ــريً ــص اخ ــها لنخل ــة نفس ــن املجموع ــر ضم ــوات األخ ــوات دون األص األص

بالرتتيــب(15) :  
تأليف األصوات املتباعدة يف املخرج وهو األحسن .

تضعيف الصوت نفسه وييل القسم السابق يف احلسن .
تأليف األصوات املتجاورة،وهو دون االثنني السابقني وهو ”أّما رفض استعامله وأّما قّل استعامله”(16)

وإذا تقدمنــا أكثــر وجدنــا ذكــر هــذه الظاهــرة عنــد ابــن منظــور (ت 711 هـــ) يف لســانه إذ خيــص ظاهــرة التأليــف 
ــاه ، كــام  بمبحــث صغــري عندمــا يقــول : ” وأمــا تقــارب بعضهــا مــن بعــض فــإّن هلــا رساً يف النطــق  يكشــفه مــن تعنّ
انكشــفت لنــا رسه يف حــل املرتمجــات ، لشــدة احتياجنــا اىل معرفــة مــا يتقــارب بعضــه مــن بعــض ، وتباعــد بعضــه 
مــن بعــض ويرتكــب بعضــه مــع بعــض ، وال يرتكــب بعضــه مــع بعــض ” (17)، ومثلــام صدرنــا بــه هــذه الفقــرة فــإّن 
أغلــب مــن حتــدث ممــن ســبق هــم مــن مؤلفــي املعجــامت اللغويــة ، وربــام كان تعاطيهــم مــع املســألة مــن بــاب كوهنــم 
يتعاطــون مــع مفــردات وأســاليب تركيبهــا ومــا فيهــا مــن أصــوات متنافــرة أو مؤتلفــة ، ”فــام كان اللغويــون ليدرســوا 
هــذه املســألة إالّ ليقــروا  لنــا أصــوالً تســهم بدورهــا يف جتنــب العــرس النطقــي وتيــرس األداء الصــويت ، باإلضافــة اىل 
مراعــاة اخلفــة واجلــامل يف آن ”(1٨) ومــن املحدثــني الدكتــور متـّـام حّســان الــذي ذكرظاهــرة التأليــف يف كتابــه ( اللغــة 
ــد احلديــث عــن إشــارة الســبكي(ت 773 هـــ ) وكذلــك  ــه بالتفصيــل عن ــة معناهــا ومبناهــا ) وســنتناول رأي العربي
ــه ( التناســب البيــاين يف القــرآن دراســة يف النظــم املعنــوي  ــو زيــد ) يف كتاب أيضــاً ممــن ذكــر هــذه الظاهــرة ( أمحــد أب

والصــويت ) والدكتــور ( أســامه عبدالعزيــز جــاب اهلل ) يف كتابــه (مجاليــات التلويــن الصــويت يف القــرآن الكريــم).
واآلخــر :االجتــاه البالغــي : الــذي متثــل يف رأي ابن ســنان اخلفاجــي ( ت 466هـــ) عندما رأ أّن واضــع الكلامت 
” جتنــب يف األكثــر كل مــا يثقــل عــىل الناطــق تكلفــه والتلفــظ بــه ، كاجلمــع بــني احلــروف املتقاربــة يف املخــارج ، ومــا 
أشــبه ذلــك واعتمــدوا مثــل هــذا يف احلــركات أيضــاً ، فلــم يــأِت إالّ بالســهل املمكــن دون الوعــر املتعــب ”(19) ويقــول 
أيضــاً عنــد احلديــث عــن رشوط فصاحــة األلفــاظ : ” أن يكــون تأليفــك تلــك اللفظــة مــن حــروف متباعــدة املخــارج 
عــىل مــا ذكرنــاه يف الفصــل الرابــع، وعلــة هــذا واضحــة ، وهــي أن احلــروف التــي هــي أصــوات جتــري مــن الســمع 
جمــر األلــوان مــن البــرص ، وال شــك يف أّن األلــوان املتباينــة إذا مجعــت كانــت يف املنظــر أحســن مــن األلــوان املتقاربــة 
، وهلــذا كان البيــاض مــع الســواد أحســن منــه مــع الصفــرة ، لقــرب مابينــه  وبــني األصفــر وبعــد مابينــه وبــني األســود 
”(٢٠) مــن الواضــح انحيــاز ابــن ســنان اىل مبــدأ التباعــد يف املخــارج املوجــب حلســن اللفــظ ممــا ال حاجــة للتعليــق معــه 

، ومثلــه أيضــاً هبــاء الديــن الســبكي الــذي حتــدث عــن هــذه الظاهــرة حتــت عنــوان التنافــر ورشوط فصاحــة الكلمــة 
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بعــد أن أشــار اىل آراء مــن ســبقه مثــل ابــن جنــي وابــن ســنان اخلفاجــي(٢1) ثــم يعــرض نظريتــه برتــب فصاحــة تأليــف 
األصــوات للكلــامت إذ يــر أّن” رتــب الفصاحــة  متقاربــة ، وإّن الكلمــة ختــف وتثقــل بحســب االنتقــال مــن حــرف 

اىل حــرف ال يالئمــه قربــاً أو بعــداً، فــإن كانــت الكلمــة ثالثيــة فرتاكيبهــا اثنــا عــرش: 
األول : االنحدار من املخرج األعىل اىل األوسط اىل األدنى ، نحو ع دب .

الثاين :االنتقال من األعىل اىل األدنى اىل األوسط نحو ع م د . 
الثالث : من األعىل اىل األدنى اىل األعىل ع م ه .

الرابع  : من األعىل اىل األوسط اىل األعىل نحو ع ل ه .
اخلامس : من األدنى اىل األوسط اىل األعىل نحو م ل ع .

السادس : من األدنى اىل األعىل اىل األوسط نحو ب ع د .
السابع : من األدنى اىل األعىل اىل االسفل نحو ف ع م . 
الثامن : من األدنى اىل األوسط اىل األدنى نحو ف د م .
التاسع : من األوسط اىل األعىل اىل األدنى نحو د ع م . 
العارش : من األوسط اىل األدنى اىل األعىل نحو د م ع .

احلادي عرش : من األوسط اىل األعىل اىل األوسط نحو ن ع ل. 
الثاين عرش :من األوسط اىل األدنى اىل األوسط نحو ن م ل . 

ــه مــن األعــىل اىل األوســط اىل  إذا تقــرر هــذا فاعلــم أن أحســن هــذه الرتاكيــب وأكثرهــا اســتعامالً مــا انحــدر في
األســفل ”(٢٢)اســتوقفت هــذه الطريقــة االحصائيــة الدكتــور متــام حســان الــذي رأ أّن هــذه الطريقــة ال متثــل اللغــة 
ــا  ــة نفســها لنتــج لن بمســتعملها ومهملهــا ولــو استعنابأســلوب اخلليــل يف اإلحصــاء باالعتــامد عــىل املخــارج الثالث
ســبعة وعــرشون نمطاً*منهــا املســتعمل ومنهــا املهمــل ، فأضــاف ثالثــة عــرش نمطــاً غــري أنــامط هبــاء الديــن الســبكي 
مــع عــدم امكانيــة التمثيــل لنمطــني ،ليخــرج بنتيجــة هــي ”  أّن فكــرة تقــارب املخــارج وتباعدهــا هــي فعــالً أســاس 
هــذه الظاهــرة يف اللغــة العربيــة الفصحــى ( ظاهــرة التأليــف ) فبحســبها تتجــاور احلــروف يف الكلمــة أو ال تتجــاور 
”(٢3) وكالمــه يوحــى بــأن ظاهــرة التأليــف مــن األمــور غــري املســّلم هبــا يف العربيــة مــع أّننــا نؤكــد ممــا اســتعرضناه مــن 

مؤلفــات ســابقة مل نجــد اشــارة واحــدة تشــري اىل نفــي هــذه الظاهــرة .
وفريــق يــر أن التعديــل هــو األنســب يف تأليــف أصــوات الكلــامت ،واملقصــود بالتعديــل أن األصــوات املؤلفــة 
للكلمــة ” ال تكــون شــديدة التقــارب وال شــديدة التباعــد يف خمارجهــا ”(٢4) ، ولعــل خــري مــن يمثــل هــذا االجتــاه 
أبــو عــيل الرمــاين ( ت 3٨4 هـــ ) إذ نجــده يذكــر رأيــه يف معــرض حديثــه عــن مســألة التــالؤم يف األلفــاظ ، إذ يقــول: 
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” والســبب يف التــالؤم تعديــل احلــرف يف التأليــف ، وكلــام كان أعــدل كان أشــد تالؤمــاً وأمــا التنافــر فلســبب فيــه 
ُعــد البعــد الشــديد كان بمنزلــة الطفــر ،  مــا ذكــره اخلليــل مــن البعــد الشــديد أو القــرب الشــديد**وذلك أنــه إذا بَ
إذا قــرب القــرب الشــديد كان بمنزلــة مــيش املقيــد ، ألنــه بمنزلــة رفــع اللســان اىل مكانــه و رده اىل مكانــه ، وكالمهــا 
صعــب عــىل اللســان  ، والســهولة مــن ذلــك يف االعتــدال ، ولذلــك وقــع يف الــكالم اإلدغــام واإلبــدال ”(٢5) فالتباعــد 
املخرجــي الــذي حتدثنــا عنــه مل يعــد رضوريــاً مــن وجهــة نظــر الرمــاين ألنــه اشــبه بالطفــر وهــو ممــا يثقــل اللســان ، 

ومثلــه التقــارب ألنــه يقيــد اللســان ، إذن فالنظــام األمثــل لرتتيــب األصــوات هــو التعديــل 
ثالثا : قانونا التأليف: 

إّن االســتعراض الســابق لــآلراء التــي وصفــت ظاهــرة التأليــف تؤكــد وجــود قانونــني رضوريــني لتأليــف 
الكلــامت فــإذا تصفحنــا إشــارة ابــن دريــد اىل التأليــف وجدنــاه يقــول : ” واعلــم أن احلــروف إذا تقاربــت خمارجهــا 
كانــت أثقــل عــىل اللســان منهــاإذا تباعــدت ”(٢6) ويقــول يف موضــع آخــر واصفــاً اضطــرار العــرب اىل نطــق صوتــني 
مــن خمرجــني متقاربــني : ” غــري أّن مــن شــأهنم إذا أرادوا هــذا أن يبــدؤوا باألقــو مــن احلرفــني ويؤخــروا األلــني 
”(٢7) ومثلــه يفعــل ابــن جنــي عندمــا يقــول : ” وأحســن التأليــف مابوعــد فيــه بــني احلــروف، فمتــى جتــاور  خمرجــا 

احلرفــني فالقيــاس أالّ يأتلفــا ، وإن جتشــموا ذلــك بــدأوا باألقــو مــن احلرفــني”(٢٨)  واألمــر يصبــح أكثــر تطــوراً عنــد 
اخلطيــب القزوينــي (ت 739 هـــ) يف اســتعامل اإلشــارات الســابقة يف القــول بوجــود مســتويني مــن تنافــر األصــوات 
ــان ،  ــىل اللس ــل ع ــة الثق ــببه متناهي ــة بس ــون الكلم ــه ماتك ــر من ــوات ) ” فالتناف ــف األص ــف تألي ــامت ( ضع يف الكل
وعــرس النطــق هبــا ... ومنــه مــا هــو دون ذلــك ”(٢9) ولعــل رأي اخلطيــب القزوينــي هــو مــا دفــع الدكتــور أســامة عبــد 
العزيــز جــاب اهلل اىل تقســيم التنافــر عــىل تنافــر شــديد ” ناتــج عــن الثقــل الشــديد الــذي يظهــر عنــد تأليــف كلمــة مــن 
حــروف تعــرس يف النطــق بســبب املخــرج أو الضبــط ”(3٠) ، وتنافــر خفيــف ” هــو أقــل وطــأة مــن ســابقه ، إذ يشــعر 
الســامع يف هــذا النــوع بــيشء مــن الثقــل الصــويت يف نطــق الكلمــة يتبعــه ثقــل ســمعي لــد املتلقــي”(31) ، و يبــدو أّن 
القوانــني التــي قــال هبــا أهــل اللغــة قــد ُفــّرست الحقــاً عــىل أّهنــا درجــات متفاوتــة يف التأليــف إذ مــن الــكالم الســابق 

نخلــص اىل تعيــني هذيــن القانونــني ،و مهــا : -
قانــون الثقــل و اخلفــة : هــذا القانــون مــن خــالل اســتقراء كالم ابــن دريــد و ابــن جنــي الســابقني يتعلــق بتقــارب 
ــّم  ــاً تنافــرت األصــوات املؤلفــة للكلمــة ، ومــن ثَ خمــارج األصــوات و تباعدهــا ، فكلــام ازدادت هــذه املخــارج قرب
ازدادت ثقــالً عــىل اللســان خصوصــاً إذا كانــت هــذه األصــوات أصــوات احللــق أو أصــوات أقــىص اللســان ، أمــا إذا 

ــّم خــف نطقهــا . تباعــدت املخــارج ازدادت األصــوات تالؤمــاً  ، ومــن ثَ
قانــون القــوة و الضعــف : هــذا القانــون يتعلــق بصفــات األصــوات و مــا يوافــره جتمعهــا فيهــا مــن ســامت للقــوة 
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أو ســامت للضعــف .
ــه  ومــن اجلديــر بالذكــر أن القانــون األول قانــون عــام ُحيتَكــم اليــه أوالً عنــد إرادة التأليــف ، أمــا القانــون الثــاين فإنَّ
يــأيت يف املرتبــة الثانيــة أي أنــه يطبــق عندمــا يضطــر املتكلــم اىل تأليــف جمموعــة مــن األصــوات ذات املخــرج املتقــارب 

جــداً ليبتــدئ املتكلــم باألصــوات األقــو تليهــا األصــوات األضعــف.
وممــا جتــدر مالحظتــه عنــد ابــن دريــد  الضابــط الــذي حيــدد مســاحة عمــل قانــوين التأليــف أال و هــو ضابــط العــدد 
ــة ذلــك  ــة أحــرف مــن جنــس واحــد يف كلمــة واحــدة لصعوب ــه ال يــكاد جيــئ يف الــكالم ثالث ــه : ” واعلــم أن ، بقول
عليهــم ، و أصعبهــا حــروف احللــق ، فأمــا حرفــان فقــد اجتمعــا يف كلمــة مثــل أخ بــال فاصلــة ، واجتمعــا يف مثــل أحــد 
وأهــل وعهــد و نخــع ، غــري أّن مــن شــأهنم إذا أرادوا هــذا أن يبــدؤوا باألقــو مــن احلرفــني ويؤخــروا األلــني ”(3٢) 
يوضــح ابــن دريــد أّن قانــوين التأليــف ال يدخــالن حيــز العمــل إالّ إذا تشــكلت الكلمــة مــن ثالثــة أصــوات فأكثــر من 
خمــرج واحــد ، كــام أنــه ينــص عــىل أّن القانــون الثقــل و اخلفــة يبــدأ بالعمــل أوالً ، وإذا مل جيــد املتكلــم ُبــداً مــن تقــارب 

املخــارج دخــل القانــون القــوة و الضعــف حيــز العمــل .
املبحث األول :- القانون األولقانون الثقل واخلفة دراسة تطبيقية يف خطبة خمتارة:

ــا أن نجــيل للقــارئ فكــرة هــذا املبحــث التــي تقــوم عــىل رصــد  قبــل أن نــرشع يف تطبيقــات القانــون األول علين
أنــامط التأليــف املختلفــة يف نــص لغــوي  مشــتمل عــىل ألفــاظ عشــوائية تــؤدي معنــى داخــل النــص ولكنهــا يف الوقــت 
نفســه تنتمــي ألبــواب خمتلفــة يف املعجــم بــام يضمــن عــدم املســاس بقوانــني التأليــف الســابقة وهــو يتفــق مــع منهجيــة 
ــذي  ــط ال ــري بالضاب ــا التذك ــوي علين ــص لغ ــىل ن ــون األول ع ــق القان ــوج يف تطبي ــل الول ــن قب ــي ولك ــث العلم البح
ا أال وهــو ضابــط األصــوات الثالثــة التــي يشــرتط توافرهــا كحــد أدنــى ليتحقــق عمــل القانــون األول  ذكرنــاه ســابقً
ــار العــودة اىل اجلــذر  ــة فــام فوقهــا مــع األخــذ بنظــر االعتب ويف الوقــت نفســه سنقرصالدراســة عــىل األلفــاظ الثالثي
املعجمــي هلــذه اللفظــة بعــد ختليصهــا مــن األصــوات الزوائــد للوقــوف عــىل تأليــف تلــك املفــردة يف املعجــم وبيــان 
النمــط األكثــر شــيوعاً يف االســتعامل ومقــدار حتقــق القانــون األول يف التأليــف ( قانــون الثقــل واخلفــة ) ،ولكــن علينــا 

املــرور أوالً بمخــارج األصــوات بوصفهــا عتبــة تقــدم لتطبيــق هــذا القانــون . 
خمارج األصوات 

لعــل مــن فضلــة القــول اخلــوض يف مقولــة خمــارج األصــوات كوهنــا مســألة بلغــت مــن الشــيوع واالنتشــار بحيــث 
تتبــادر اىل الذهــن بمجــرد ذكــر علــم  األصــوات، ولتعلــق القانــون األول بمخــارج األصــوات أصبــح لزامــاً علينــا 
اخلــوض يف اخلــالف القائــم حــول عــدد هــذه املخارجبــني علــامء العربيــة قديــامً والباحثــني املحدثــني ، مــع احلــرص 

عــىل االجيــاز كــون الدكتــور غانــم قــدوري احلمــد قــد درس هــذه املســألة بالتفصيــل .
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إّن احلديــث عــن اخلــالف يف عــدد خمــارج األصــوات يلقــي بنــا اىل بحــث عــدد هــذه املخــارج يف أول املدونــات 
اللغويــة املتخصصــة ويعنــى بــه ( كتــاب العــني ) للخليــل بــن أمحــد الفراهيــدي ( ت175 هـــ) إذ يذكــر لنــا أحــد عــرش 

خمرجــاً (33)بقولــه: ” قــال اخلليــل***:
[ 1 ]فأقــىص احلــروف كلهــا العــني ثــم احلــاء ولــوال بحــة يف احلــاء ألشــبهت العــني لقــرب خمرجهــا مــن العــني ، 
ثــم اهلــاء ولــوال هتــة  يف اهلــاء، وقــال مــرة (ههــه) ألشــبهت احلــاء لقــرب خمــرج اهلــاء مــن احلــاء ، فهــذه ثالثــة أحــرف 

يف حيــز واحــد بعضهــا أرفــع مــن بعــض .
[ ٢ ] ثم اخلاء والغني يف حّيزٍ واحد كلهن حلقية .
 [ 3 ] ثم القاف والكاف هلويتان ، والكاف أرفع .

 [ 4 ]ثم اجليم والشني و الضاء يف حّيزٍ واحد.
 [ 5 ] ثم الصاد والسني والزاء يف حّيزٍ واحد.

[ 6 ] ثم الطاء والدال والتاء يف حّيزٍ واحد.

[ 7 ] ثم الظاء والذال والثاء يف حّيزٍ واحد.

[ ٨ ] ثم الراء والالم والنون يف حّيزٍ واحد.
[ 9 ] ثم الفاء والباء وامليم يف حّيزٍ واحد.

[ 1٠ ] ثم األلف والواو والياء يف حّيزٍ واحد.
تنسب اليه ”(34) [ 11 ]واهلمزة يف اهلواء مل يكن هلا حّيزٍ

جعــل تلميــذه ســيبويه عددهــا ســتة عــرش خمرجــاً ،برتتيــب كان هــو األشــهر واألكثــر شــيوعاً  بــني علامءالعربيــة 
والتجويــد ، إذ يقــول :” وحلــروف العربيــة ســتة عــرش خمرجــاً**** فللحلــق منهــا ثالثــة 

[1] فأقصاها خمرجاً اهلمزة واهلاء واأللف.

[٢] ومن أوسط احللق خمرج العني واحلاء.
 [ 3 ] وأدناه خمرجاً من الفم :الغني واخلاء.

[ 4 ]ومن أقىص اللسان وما فوقه من احلنك األعىل خمرج القاف.
[ 5 ] ومن أسفل من موضع القاف مع اللسان قليالً ومما يليه من احلنك [األعىل ] خمرج الكاف .   

[ 6 ]ومن وسط اللسان بينه وبني وسط احلنك األعىل خمرج اجليم والشني والياء. 
[ 7 ] وبني أول حافة اللسان و ما يليها من األرضاس خمرج الضاد.

[ ٨ ] ومــن حافــة اللســان مــن أدناهــا اىل منتهــى طــرف اللســان مــا بينهــا وبــني مــا يليهــا مــن احلنــك األعــىل [ ومــا 
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فويــق الضاحــك  والنــاب والرباعيــة والثنيــة خمــرج الــالم .
[ 9 ] ومن طرف اللسان بينه وبني ](35) ما فويق الثنايا خمرج النون .

[ 1٠] ومن خمرج النون غري أّنه ادخل يف ظهر اللسان قليالً النحرافه اىل الالم خمرج الراء.
[ 11] ومما بني طرف اللسان وأصول الثنايا خمرج الطاء والدال والتاء .
[ 1٢ ]ومما بني طرف اللسان وفويق الثنايا خمرج الزاي والسني والصاد 

[13 ]مما بني طرف اللسان وأطراف الثنايا خمرج الظاء والذال والثاء.
[ 14] ومن باطن الشفة وأطراف الثنايا الُعىل خمرج الفاء .

[ 15 ] ومما بني الشفتني خمرج الباء  وامليم والواو .
[ 16] ومن اخلياشم خمرج النون اخلفيفة. ”(36)

عــىل الرغــم مــن اشــتهار توصيــف ســيبويه للمخــارج مــن علــامء العربيــة نجــد أّن هنــاك مــن أرجعهــا اىل أربعــة 
عــرش خمرجــاً ، يذكــر أبــو عمــرو الــداين ( ت 444 هـــ): ” وزعــم الفــراء وقطــرب واجلرمــي وابــن كيســان أّن خمــارج 
ــن  ــان ، وجعله ــرف اللس ــو ط ه ــرج واحدٍ ــن خم ــون م ــراء والن ــالم وال ــوا ال ــاً ، فجعل ــرش خمرج ــة ع ــروف أربع احل
ــارج  ــه :” فمخ ــاً ، بقول ــرش خمرج ــة ع ــان ( ت 561هـــ) مخس ــن الطح ــا اب ــارج ”(37)، وجعله ــة خم ــن ثالث ــيبويه م س
احلــروف املعــدودة أوالً ،وهــي تســعة وعــرشون حرفــاً مخســة عــرش خمرجــاً يف ثالثــة مواطــن وهــي : احللــق ،واللســان 
والشــفتان ”(3٨) ” بإســقاط خمــرج النــون اخلفيــة ( اخلفيفــة ) مــن خمــارج ســيبويه”(39) يف حــني جعــل ابــن اجلــزري ( 
ت ٨33 هـــ) عــدد املخــارج ســبعة عــرش خمرجــاً ناســباً هــذا الــرأي للخليــل إذ يقــول : ” خمــارج احلــروف عنــد اخلليــل 
ســبعة عــرش خمرجــاً ، وعنــد ســيبويه وأصحابــه ســتة عــرش ، إلســقاطهم اجلوفيــة .وعنــد الفــراء وتابعيــه أربعــة عــرش 
، جلعلهــم خمــرج الذلقيــة واحــداً ”(4٠) ومــن النــص األخــري نلحــظ نســبة مقولــه الســبعة عــرش خمرجــاً اىل اخلليــل بــن 

أمحــد  الفراهيــدي ومل نجــد عنــده إالّ مــا أثبتنــاه يف صــدر هــذا املبحــث.
ــد املحدثــني فــإّن هــذا العــدد أقــل مــن ذلــك بصــورة عامــة وهــو يــدور حــول عــرشة خمــارج تنقــص أو  ــا عن  أّم
ــىل ،  ــا ع ــة ) ورتبه ــث يف اللغ ــج البح ــه ( مناه ــارج يف كتاب ــعة خم ــا تس ــان أن عدده ــام حّس ــور متّ ــد إذ رأ الدكت تزي
خمــرج شــفوي ،وخمــرج أســناين، وخمرجأســناين لثــوي، خمــرج غــاري، وخمــرج طبقــي ، وخمــرج هلــوي ، وخمــرج حلقــي 
، وخمــرج حنجــري(41)  ثــم عــاد لينــص عــىل أهنــا عــرشة يف كتابــه ( اللغــة العربيــة معناهــا ومبناهــا ) مضيفــاً عليهــا 
املخــرج اللثــوي(4٢) ، وكذلــك جعلهــا الدكتــور رمضــان عبــد التواب(43)،أّمــا الدكتــور أمحــد خمتــار عمــر فقــد جعــل 
هــذه املخــارج أحــد عــرش خمرجــاً ســار عــىل ترتيــب مــن ســبقه مــع بعــض التغــريات ، إذ خــص الفتحــة واأللــف 
املديــة بمخــرج خــاص هــو خمــرج الغــار والطبــق اللــنّي مــع وســط اللســان(44)، ومثلــه فعــل الدكتــور عبــد الفتــاح 
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ــة(45)  ــة احلنكي ــوات اللثوي ــرج األص ــة خم ــاً بإضاف ــرش خمرج ــد ع ــارج أح ــل املخ ــا جع ــربكاوي عندم ــم ال ــد العلي عب
ــى حلقــي ، وأطلــق عــىل  ــم قــدوري احلمــد اثنيعــرش خمرجــاً بعــد أن أضــاف املخــرج األدن ، وجعلهــن الدكتورغان
املخــرج اللثــوي احلنكــي عنــد الدكتــور عبــد الفتــاح الــربكاوي اســم لثــوي خلفــي(46) أمــا براجشــرتارس فقــد عدهــا 
ــا يف خضــم هــذا اخلــالف القائــم يف  ســتة عــرش خمرجــاً موافقــة ملخــارج القدمــاء(47)، ومنهــج البحــث يفــرض علين
عــدد خمــارج األصــوات بــني القدمــاء انفســهم واملحدثــني أنفســهم ، وبــني القدمــاء واملحدثــني حتــى أّن هــذا اخلــالف 
ــن  ــداً م ــدد واح ــان، أن نح ــام حّس ــور متّ ــا الدكت ــام وجدن ــرة مثل ــات متأخ ــه يف مؤلف ــد نفس ــث الواح ــّد اىل الباح امت
املناهــج ليكــون أساســاً لتطبيــق قانــون التأليــف األول وبــام أّن األصــوات هلــا عالقــة بالنطــق اآلين فــإن البحــث يميــل 
اىل ترجيــح كفــة الدراســات الصوتيــة احلديثــة هــذا فضــالً عــن تعضيــد هــذه الدراســات بالوســائل املختربيــة املتمثلــة 

باألجهــزة الصوتيــة املتطــورة يف حــني كانــت وســيلة القدمــاء هــي الــذوق الســليم واحلــس اللغــوي الدقيــق(4٨) .
وأّمــا يف شــأن الدراســات الصوتيــة احلديثــة فــإّن البحــث يــر أّن أنســب اآلراء هــو رأي الدكتــور غانــم قــدوري 

احلمــد  لألســباب األتيــة:-
ــول  ــي دارت ح ــات الت ــات و اخلالف ــتعراض املنهجي ــىل اس ــاً ع ــي أساس ــد مبن ــدوري احلم ــم ق ــور غان رأي الدكت
ــة الدارســني بــل وضعــه يف ضــوء مشــكلة  ــه مثلــام فعــل بقي ــا يمثل ــه مل يضــع رأيً خمــارج األصــوات وعددهــا، أي أّن

ــا . ــوات وعدده ــارج األص ــالف يف خم اخل
ــه أراد  ــارة أخــر أن ــم واحلديــث أو لنقــل بعب ــاً وســطاً بــني القدي ــم قــدوري احلمــد رأي ــور غان ــل رأي الدكت يمث
إســباغ صفــة العرصيــة عــىل رأي ســيبويه القديــم بحــذف بعــض املخــارج التي قــال هبا ،وإحــالل بعــض املصطلحات 

احلديثــة بــدالً مــن تلــك القديمــة .
واحلديــث عــن االختصــار والتقليــل يتوجــه بنــا اىل احلديــث عــن ضابــط عمــل قوانــني التأليــف الــذي يشــرتط يف 
ل مــن ثالثــة أصــوات فأكثــر ، إذ ســيقترص البحــث عــىل الكلــامت ذات األصــول املعجميــة  الكلمــة املؤلفــة أن ُتشــكَّ
ــية ،  ــة أو اخلامس ــة الرباعي ــول املعجمي ــامت ذوات األص ــث للكل ــرض البح ــال يع ــار ف ــام االختص ــاراً ملق ــة إيث الثالثي
فضــالً عــن أّن البحــث يأخــذ بالنظــر ترتيــب املخــارج ابتــداءً بالشــفتني وانتهــاءً باحلنجــرة ، إذ رتــب الدكتــور غانــم 

قــدوري احلمــد خمــارج األصــوات عــىل(49) :- 
بني الشفتني األصوات الشفوية ، وهي أصوات ( الباء ، وامليم ، والواو) 

بني أطراف الثنايا العليا وباطن الشفة السفىل ، الصوت األسناين الشفوي ، وهو صوت ( الفاء )
بني طرف اللسان وأطراف الثنايا ، األصوات األسنانية، وهي أصوات ( الذال  ،والثاء ، والظاء ) .

بني مقدم اللسان وفويق الثنايا ، األصواتاألسنانيةاللثوية ، وهي أصوات  ( السني  ، والصاد ، والزاي ).
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بني مقدم اللسان وأول اللثة األصواتاللثويةاألمامية ، وهي أصوات ( الدال ، والتاء ، و الطاء ، والضاد ).
بني مقدم اللسان وآخر اللثة، األصوات اللثوية اخللفية، وتشمل أصوات ( الالم  ، والراء ، والنون ).

بني وسط اللسان والغار األصوات الغارية ، وهي أصوات ( اجليم ، والياء ، والشني ) . 
بني أقىص اللسان والطبق  الصوت الطبقي ، وهو صوت ( الكاف ).

بني أقىص احلنك واللهاة الصوت اللهوي ، وهو صوت ( القاف ).
من أدنى احللق الصوتان األدنى حلقيني ،ومها صوتا ( الغني ، واخلاء).

من وسط احللق الصوتان احللقيان، ومها صوتا (العني ،واحلاء ).
من احلنجرة الصوتان احلنجريان ، و مها صوتا ( اهلمزة ، و اهلاء ).

وســيمثل البحــث ألي صــوت مــن األصــوات ضمــن املخــرج الواحــد بالرمــز العــددي الــذي يمثلــه ذلــك املخرج 
، بغيــة الوصــول اىل جمموعــة مــن األنــامط أســهل يف التمييــز والتصنيــف، فمثــالً اجلــذر املعجمــي ( كتــب ) ســيكون 

رمــزه ( ٨، 5، 1) وهكــذا ...
ثانياً: تطبيق قانون التأليف األول عىل خطبة الوداع 

كانــت خطــة البحــث تــر تطبيــق قانــون التأليــف األول يف املعجــم بصــورة مبــارشة ولكنــه اصطــدم بكــون هــذه 
املعجــامت مرتبــة وفــق نظــام معــني األمــر الــذي يــؤدي اىل إخــالل بضابــط قوانــني التأليــف ومــن ثــم ســتكون أنــامط 
ــد  ــج البحــث ، ومــن ثــم كان الب ــر يف صحــة نتائ الكلــامت متامثلــة يف رمــز واحــد مــن رمــوز تلــك األنــامط ممــا يؤث
ــة يف نــص معــني والعــودة  ــا مــن تطبيــق القانــون  املذكــور يف املعجــم بطريــق غــري مبــارش برصــد األنــامط التأليفي لن
بأصــول تلــك الكلــامت اىل جذورهــا يف املعجــم حرصــاً عــىل عشــوائية االختيــار ، مــع األخــذ بأصــول أصــوات العلــة 
( االلــف ،والــواو ، واليــاء ) وقبــل أن يبــارش البحــث بتعــداد األنــامط جيــب رسد النــص املختــار أوالًأال وهــو خطبــة 
الرســول ()يف حجــة الــوداع نقــالً مــن تاريــخ اليعقــويب***** : ”وخطــب قبــل يــوم الرتويــة بيــوم  بعــد الظهــر 
ويــوم عرفــة ، حتــى زالــت الشــمس عــىل راحلتــه قبــل الصــالة  مــن غــد يــوم منــى ، فقــال يف خطبتــه :( نــرض اهلل وجــه 
عبــد ســمع مقالتــي فوعاهــا وحفظهــا ثــم بلغهــا مــن مل يســمع فــرب حامــل فقــه غــري فقيــه ، ورب حامــل فقــه اىل مــن 
هــو أفقــه منــه ثــالث ال يغــل عليهــن قلــب امــرئ مســلم : إخــالص العمــل هلل ، والنصيحــة ألئمــة احلــق ، واللــزوم 
جلامعــة املؤمنــني ، فــإن دعوهتــم حميطــة مــن ورائهــم ...يــا ربيعــة ! قــل يــا أّهيــا النــاس إّن رســول اهلل يقــول : لعلكــم ال 
تلقوننــي عــىل مثــل حــايل هــذه وعليكــم هــذا هــل تــدرون أي بلــد هــذا؟ وهــل تــدرون أي شــهر هــذا ؟فقــال النــاس 
: نعــم! هــذا البلــد احلــرام والشــهر احلــرام واليــوم احلــرام . قــال :” فــإن اهلل حــّرم عليكــم دماءكــم وأموالكــم كحرمــة 
بلدكــم هــذا ، وكحرمــة شــهركم هــذا وكحرمــة يومكــم هــذا أال هــل بلغــت ” ؟ قالــوا نعــم  قــال ” اللهــم اشــهد” .
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ثــم قــال : ” واتقــوا اهلل وال تبخســوا النــاس أشــياءهم ،وال تعثــوا يف األرض مفســدين  فمــن كانــت عنــده أمانــة 
فليؤدهــا ”. ثــم قــال : ” النــاس يف اإلســالم ســواء، النــاس طــف الصــاع آلدم وحــواء ال فضــل لعــريب عــىل عجمــي 

وال عجمــي عــىل عــريب إالّ بتقــو اهلل ، أال هــل بلغــت” ؟قالــوا نعــم ! قــال : ” اللهــم اشــهد ” .
ثــم قــال :” ال تأتــوين بأنســابكم و اتــوين بأعاملكــم ، فأقــول للنــاس هكــذا و لكــم هكــذا ، أال هــل بلغــت ” ؟ قالــوا 

: ” نعــم ! ”، قــال :” اللهــم اشــهد”.
ثــم قــال :” كل دم كان يف اجلاهليــة موضــوع حتــت قدمــي ، وأول دم أضعــه دم آدم بــن ربيعــة بــن احلــارث بــن عبــد 
املطلــب ، وكان آدم بــن ربيعــة مســرتضعاً يف هذيــل ، فقتلــه بنــو ســعد بــن بكــر ،وقيــل يف بنــي الليــث ،فقتلــه هذيــل، 

أال هــل بلغــت ؟ ” ؟قالــوا :نعــم ! قــال : ” اللهــم اشــهد”.
 ثــم قــال : ” وكل ربــا كان يف اجلاهليــة موضــوع حتــت قدمــي ،وأول ربــاً أضعــه ربــا العبــاس بــن عبــد املطلــب ، 

أال هــل بلغــت ” ؟ قالــوا:” نعــم ” قــال : ” اللهــم اشــهد ”.
ــاً  ــه عام ــاً وحيرمون ــه عام ــروا ،ُحيلون ــن كف ــه الذي ــر يضــل ب ــادة يف الكف ــام النســئ زي ــاس إن ــا أهيــا الن ــال : ”ي ــم ق ث
ــدة  ــق اهلل الســاموات واألرض، وإّن ع ــوم خل ــه ي ــتدار كهيئت ــد اس ــان ق ــرم اهلل؛ أال وإّن الزم ــا ح ــدة م ــوا ع ليواطئ
الشــهور عنــد اهلل اثنــا عــرش شــهراً يف كتــاب اهلل منهــا أربعــة حــرم رجــب الــذي بــني مجــاد وشــعبان يدعونــه مــرض 

ــهد”. ــم اش ــال : ” الله ــم ! ق ــو : نع ــت؟ قال ــل بلغ ــرم ،أال ه ــة واملح ــدة ،ذو احلج ــة: ذو القع ــة متوالي وثالث
ثــم قــال : ” أوصيكــم بالنســاءخرياَ ، فإنــام هــن عــوانٍ عندكــم ال يملكــن ألنفســهن شــيئاً وإنامأخذمتوهــن بأمانــة 
ــاب اهلل ، ولكــم عليهــن حــق ، وهلــن  عليكــم حــق كســوهتن ورزقهــن باملعــروف ،  اهلل واســتحللتم فروجهــن بكت
اً ، وال يــأذن يف بيوتكــم إالّ بعلمكــم وإذنكــم ، فــإن فعلــن شــيئاً مــن ذلــك  ولكــم عليهــن أاليوطئــن فراشــكم أحــدَ

فاهجروهــن يف املضاجــع وارضبوهــن رضبــاً غــري مــرّبح أال هــل بلغــت ؟ قالــوا: نعــم ! قــال : ” اللهــم اشــهد ” .
ــوا  ــون ،وإن أذنب ــا تلبس ــوهم ممّ ــون ، وألبس ــا تأكل ــم  ممّ ــم فأطعموه ــت أيامنك ــن ملك ــم بم ــال : ” فأوصيك ــم ق ث

ــهد ”. ــم اش ــال ” الله ــم .ق ــوا : نع ــت ؟ قال ــل بلغ ــم ، أال ه ــم اىل رشارك ــوا عقوباهت فِكل
ثــم قــال  : ” إن املســلم أخواملســلم اليغشــه وال خيوهنــوال يغتابــه وال حيــّل لــه دمــه وال يشء مــن مالــه إال بطيبــة  

نفســه  أال هــل بلغــت ؟ قالــو : نعــم ! قــال : ” اللهــم اشــهد ”.
ثــم قــال ” إّن الشــيطان قــد يئــس أن ُيعبَــدَ بعــد اليــوم ، ولكــن ُيطــاع فيــام ســو ذلــك مــن أعاملكــم التــي حتتقــرون 

،فقــد ريض بــه ، أال هــل بلغــت ؟قالــوا : نعــم ! قــال : ” اللهــم اشــهد” .
ثــم قــال : ”أعــد األعــداء عــىل اهلل قاتــُل غــري قاتلــه وضــارب غــري ضاربــه ،ومــن كفــر نعمــة مواليــه فقــد كفــر 
بــام أنــزل اهلل عــىل حممــد ، ومــن انتمــى اىل غــري أبيــه فعليــه لعنــة اهلل واملالئكــة والنــاس أمجعــني أال هــل بلغــت ؟قالــوا 
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: نعــم !قــال :”اللهــم اشــهد ”.
ثــم قــال : ” أال إين إّنــام أمــرت أن أقاتــل النــاس حتــى يقولــوا :ال إلــه إالّ اهلل ،وإين رســول اهلل ،وإذا قالوهــا عصمــوا 

منـّـي دماءهــم وأمواهلــم إالّ بحــق وحســاهبم عــىل اهلل ،أال هــل بلغــت ؟ ” قالــوا : نعــم ! قــال : ” اللهــم اشــهد”.
ثــم قــال : ” ال ترجعــوا بعــدي كّفــاراً مضّلــني يملــك بعضكــم رقــاب بعــض ، إين قــد خّلفــت فيكــم مــا إن متّســكتم 

بــه لــن تضّلــوا : كتــاب اهلل وعــرتيت أهــل بيتــي أال هــل بّلغــت” ؟ قالــوا : نعــم ! قــال : ” اللهــم اشــهد”
ثم قال : ” إنكم مسؤولون فليبلغ الشاهد منكم الغائب  ...”(5٠)

ــون األول مــن قوانــني التأليــف إذ وقــع  ــة القان ــا مقــدار فاعلي وبنظــرة رسيعــة للرمــوز يف اجلــدول اآليت يتبــني لن
ــل   ــا خت ــا؛ ألهن ــة منه ــة الثالثي ــب املضعف ــاظ وجتن ــرار األلف ــدم تك ــاة ع ــع مراع ــامت م ــع كل ــة و تس ــىل مائ االختيارع
ــه  ــواردة في ــم ال ــم املعج ــع اس ــة م ــا املعجمي ــاظ بأصوهل ــذه األلف ــب ه ــدة  ترتي ــارج متباع ــن خم ــف م ــدة التألي بقاع

ــث . ــه البح ــذي وضع ــام ال ــاً للنظ ــي وفق ــويت املخرج ــا الص ورمزه
الرمزاملعجمأصلهااللفظةالرمزاملعجمأصلهااللفظة
11 ،1 ،6الصحاحعملالعمل6،5،6الصحاحنرضنرض
6 ،4 ،11الصحاحنصحالنصيحة1٢،6،1٢اللسانألهاهلل

6 ،4 ،1اللسانلزماللزوم1٢،7،1الصحاحوجهوجه
7 ،1 ،11الصحاحمجعمجاعة5،1،11الصحاحعبدعبد



م.م عالء صاحب حمادي تّكي 
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الرمزاملعجمأصلهااللفظةالرمزاملعجمأصلهااللفظة
5 ،11 ،1الصحاحدعادعوة11،1،4الصحاحسمعسمع
11 ،1 ،5املقاييسحوطحميطة6،1،9الصحاحقولمقالة
6 ،4 ،6الصحاحرسلرسول7،11،1الصحاحوعىوعى
6 ،9 ،7الصحاحلقىتلقون3،٢،11الصحاححفظحفظ
1 ،3 ،6الصحاحمثلمثل1٠،6،1الصحاحبلغبّلغ

5 ،6 ،7اللساندريتدرون6،1،11الصحاحمحلحامل
1 ،6 ،5الصحاحبلدبلد٢ ،9 ،1٢املقاييسفقهفقه
7، 6،1٢الصحاحشهرشهر1٠ ،7 ،6املقاييسغريغري
7 ، 1 ،1الصحاحيوميوم9 ،6 ،1الصحاحقلبقلب
11 ،1،6الصحاححرماحلرام1 ،6، 1٢الصحاحمرأأمرئ
7، 5،1٢الصحاحشهداشهد4 ، 6 ،1الصحاحسلممسلم

1 ،9 ،7املقاييسوقياتقوا1٠ ،6 ،4الصحاحخلصاخالص
9،6،1٠الصحاحخلقخلق1 ،4،1٠املقاييسبخستبخس
1،1،4الصحاحسامالساموات7،7 ،1٢الصحاحشيأأشياء

7،4،1الصحاحويصأويص1٢ ،5،6الصحاحأرضاألرض
1٢،4،6الصحاحنسأالنساء٢ ،4 ،5الصحاحفسدمفسدين
1،6،11اللسانعناعوان4ٍ ،11،1اللسانصوعالصاع

٨،6،1الصحاحملكيملك1٢ ،1،5الصحاحأدمآدم
3،1٠،1٢الصحاحأخذأخذ6،5،٢الصحاحفضلفضل
6،1،1٢الصحاحأمنأمانة1،6،11الصحاحعربعريب

7،6،٢الصحاحفرجفروج1،7،11الصحاحعجمعجمي
1،5،٨الصحاحكتبكتاب7،5،1٢املقاييسأتىتأتون

1،4،٨الصحاحكساكسوة1،4،6اللساننسبانساب
9،4،6الصحاحرزقرزق6،1٢،7الصحاحجهلاجلاهلية
٢،6،11الصحاحعرفاملعروف11،5،1الصحاحوضعموضوع

7،6،٢الصحاحفرشفراش5،11،5املقاييسحتتحتت
6،3،1٢املقاييسأذنأذن1،5،9القاموسقدمقدمي

5،7،1املقاييسبيتبيوت3،6،11اللسانحرثاحلارث



٢٠٩

الرمزاملعجمأصلهااللفظةالرمزاملعجمأصلهااللفظة
1،6،11الصحاحعلمعلم1،6،5الصحاحطلباملطلب

6،7،1٢الصحاحهجراهجر11،5،6الصحاحرضعمسرتضعاً
11،7،5اللسانضجعمضاجع6،3،1٢اللسانهذلهذيل
1،6،5الصحاحرضبارضب6،5،9الصحاحقتلقتله
11،6،1املقاييسبرحمرّبح1،1،6الصحاحرباربا

6،11،7اللسانيمنأيامن4،1،11املقاييسعبسالعباس
1،11،5الصحاحطعمأطعم1٢،4،6الصحاحنسأالنيسء
6،٨،1٢الصحاحأكلتأكل5،7،4الصحاحزيدزيادة
4،1،6الصحاحلبسألبس6،٢،٨الصحاحكفرالكفر
6،٨،1الصحاحوكلِكل1٢،5،1ْاللسانوطأيواطئ
1،9،11املقاييسعقبعقوبات6،1،4الصحاحزمنالزمان
6،1،1٠الصحاحخونخيون6،1،5القاموسداراستدار

1،7،1٠الصحاحغيبيغتاب1٢،7،1٢الصحاحهيأهيئة
1،4،11الصحاحعصمعصم1،7،5الصحاحطيبطيبة
6،1،1اللسانمولأموال4،1٢،7الصحاحيئسيئس
1،4،11الصحاححسبحساب6،9،11اللسانحقرحتقر
11،7،6الصحاحرجعترجع7،5،6الصحاحرضاريض
1،9،6الصحاحرقبرقاب1،11،6الصحاحنعمنعمة
٢،6،1٠الصحاحخلفخلف7،6،1القاموسويلموايل
٨،4،1الصحاحمسكمتسك6،4،6الصحاحنزلأنزل
6،5،11الصحاحعرتعرتة7،1،6اللساننمىانتمى

6،1٢،1٢املقاييسأهلأهل٨،6،1٢اللسانألكاملالئكة
6،1،1٢الصحاحأمرأمر

يتضــح ممــا ســبق دور القانــون األول يف تأليــف الكلــامت الــذي يعمــل عــىل عــدم تقــارب األصــوات خمرجيــاً كــام 
يالحــظ مــن حماولــة تصنيــف الكلــامت حســب خمارجهــا باالعتــامد عــىل الصــوت األول يف الكلمــة الفقــرات اآلتيــة:-

املخرج األول ( األصوات الشفوية )
 بلــغ عــدد الكلــامت التــي بــدأت بأصــوات مــن هــذا املخــرج ثــامين عــرشة كلمــة بنســبة 16٫51% ارتبطــت أغلــب 
جذورهــا مــع خمــارج أخــر ولكــن اكثــر االرتباطــات كانــت مــع املخــرج الســادس ( األصــوات اللثويــة اخللفيــة) مثــل 
اجلــذر (بلــد) (5،6،1) واجلــذر (ويل) (7،6،1) واجلــذر (ملــك) (٨،6،1) ، واجلــذر (بــرح) (11،6،1) واجلــذر 

(مــرأ) (6،1،1٢) .



م.م عالء صاحب حمادي تّكي 

٢١٠

املخرج الثاين (األصوات األسنانية الشفوية) 
بلــغ عــدد الكلــامت التــي بــدأت بأصــوات مــن هــذا املخــرج مخــس كلــامت ، بنســبة 4٫5٨% ارتبطــت أصــوات 
جذورهــا باألغلــب مــع أصــوات  املخــرج الســادس أيضــاً مثــل اجلــذر (فــرج) واجلــذر (فرش)اللذيــن حيمــالن رمــز 

. (7،6،٢)
املخرج الثالث ( األصوات األسنانية) 

مل تظهركلامت تبدأ هبذه األصواتضمن النص املختار .
ــدأتْ أصواهتــا هبــذا املخــرج ســت  ــي ب ــة ) بلــغ عــدد الكلــامت الت ــع ( األصــوات األســنانية اللثوي املخــرج الراب
كلــامت ، وبنســبة 5٫5٠% ارتبطــت أصــوات جذورهــا باألغلــب مــع أصــوات املخــرج األول ( األصــوات الشــفوية 

) مثــل اجلــذر (ســمع) واجلــذر (صــوع) ورمزمهــا ( 11،1،4) 
املخرج اخلامس ( األصوات اللثوية األمامية )

 بلــغ عــدد الكلــامت التــي تبــدأ جذورهــا بأصــوات  تنتمــي اىل هــذا املخرج تســع كلــامت وبنســبة ٨٫٢5% ارتبطت 
أغلــب أصواهتــا بأصــوات املخــرج الســادس( األصــوات اللثويــة اخللفيــة ) مثــل اجلــذر (طلــب) ، واجلــذر (رضب) 
ــرش(  ــادي ع ــرج احل ــوات املخ ــاط بأص ــل اىل االرتب ــام متي ــزه (7،6،5) ، ك ــذر (دري) ورم ــا (1،6،5) واجل ورمزمه
ــة ) كاجلــذر (دعــى) واجلذر(طعــم) ورمزمهــا (1،11،5)، و اجلــذر (حتــت) ورمــزه (5،11،5)  ــوات احللقي األص
ــط  ــف إذ إّن الضاب ــون التألي ــرشط قان ــدح ب ــة اليق ــة واخللفي ــة األمامي ــوات اللثوي ــني األص ــي ب ــارب املخرج والتق

يســوغ مثــل هــذا التقــارب املخرجــي مــادام يف صوتــني فــإذا امتــد عــىل ثالثــة أصــوات امتنــع .
املخرج السادس ( األصوات اللثوية اخللفية )

 بلــغ عــدد الكلــامت التــي بــدأت جذورهــا هبــذا  املخــرج ثــامين عــرشة كلمــة وبنســبة16٫51% ارتبطــت أصــوات 
جــذور هــذه الكلــامت أكثــر مــا ارتبطــت بــه بأصــوات املخــرج الرابــع ( األصــوات األســنانية اللثويــة) كاجلــذر (لــزم) 
واجلــذر (نســب) ورمزمهــا (1،4،6) واجلــذر (رســل) واجلذر(نــزل) ورمزمهــا (6،4،6) واجلــذر (رزق) (9،4،6) 
ــاً  ــت أيض ــا ( 1٢،4،6)، وارتبط ــا) ورمزمه ــذر (نس ــئ) واجل ــذر (نس ــزه (11،4،6) واجل ــح) ورم ــذر (نص ، و اجل
بأصــوات املخــرج األول ( األصــوات الشــفوية ) كاجلــذر (ربــا) ورمــزه (1،1،6) واجلــذر (لبــس) ورمــزه (4،1،6)

واجلــذر (نمــي) ورمــزه (7،1،6) كــام ارتبطــت بأصــوات املخــرج اخلامــس ( األصــوات اللثويــة األماميــة) كاجلــذر 
(نــرض) (6،5،6) واجلــذر (ريض) (7،5،6) واجلــذر (رضــع) (11،5،6) ،وأقــل مــن ذلــك ارتبــاط أصــوات هــذا 
ــي) (7،9،6) ــذر (لق ــب) (1،9،6) واجل ــذر (رق ــة ) كاجل ــوات احلنكي ــع (األص ــرج التاس ــوات  املخ ــرج بأص املخ

فضــالً عــن اتصاهلــا بأصــواتٍ مــن خمــارج أخــر .



٢١١

أصوات املخرج السابع (األصوات الغارية) 
بلــغ عــدد الكلــامت التــي بــدأت بأصــوات مــن هــذا املخــرج ثــامين كلــامت وبنســبة 7٫33% أظهــر الصــوت األول 
ميــالً لالرتبــاط بأصــوات املخــرج الثــاين عــرش (األصــوات احلنجريــة ) كاجلــذر (يئــس) (4،1٢،7) واجلــذر (شــهد) 
(5،1٢،7) واجلــذر (شــهر) واجلــذر (جهــل) ورمزمهــا (6،1٢،7) وارتبــط بنســبة أقــل مــع أصــوات املخــرج 

األول(األصــوات الشــفوية ) كاجلــذر (يــوم) ( 1،1،7)واجلــذر (يمــن) (6،1،7) واجلــذر (مجــع) (11،1،7) .
ــامت  ــالث كل ــرج ث ــذا املخ ــدأ هب ــي تب ــامت الت ــدد الكل ــغ ع ــة ): بل ــوات الطبقي ــن ( األص ــرج الثام ــوات املخ أص
وبنســبة ٢٫75% كان صــوت هــذا املخــرج مّيــاال لالتصــال بأصــوات املخــارج قبلــه كاملخــرج الثاين(الصــوت 
األســناين الشــفوي) مثــل اجلــذر (كفــر) (6،٢،٨) وبأصــوات املخــرج الرابــع (األصــوات األســنانية اللثوية)كاجلــذر 

ــب) (٨،1،5) . ــذر (كت ــة كاجل ــة األمامي ــوات اللثوي ــس (األص ــرج اخلام ــوات املخ ــا) (1،4،٨) وأص (كس
أصوات املخرج التاسع (األصوات اللهوية):

 بلــغ عــدد الكلــامت التــي تبــدأ جذورهــا هبــذا  املخــرج أربــع كلــامت ، وبنســبة3٫66%هذا املخــرج كســابقه يميــل 
اىل االتصــال بمخــارج األصــوات التــي قبلــه خصوصــاً أصــوات املخــرج اخلامــس ( األصــوات اللثويــة األماميــة) 
كاجلذر(قــدم) (1،5،9)و اجلــذر (مثــل ) (6،5،9)، وكذلــك أصــوات املخــرج األول( األصــوات الشــفوية) كاجلذر 

(قــول) (6،1،9) وأصــوات املخــرج الســادس (األصــوات اللثويــة اخللفيــة )كاجلــذر (قلــب) (1،6،9).
أصوات املخرج العارش (الصوتان األدنى حلقيني ) 

ــت  ــبة 5٫5٠%مال ــامت بنس ــت كل ــرج س ــذا املخ ــي هل ــوات تنتم ــا بأص ــدأ جذوره ــي تب ــامت الت ــدد الكل ــغ ع بل
ــف)  ــذر (خل ــل اجل ــة ) مث ــة اخللفي ــوات اللثوي ــادس( األص ــرج الس ــوات املخ ــاد بأص ــرج لالحت ــذا املخ ــوات ه أص
ــوات  ــال بأص ــك لالتص ــد ذل ــت بع ــق) (9،6،1٠) ، مال ــذر (خل ــص) (4،6،1٠) ، واجل ــذر (خل (٢،6،1٠) واجل
املخــرج الســابع  (األصــوات الغاريــة ) كاجلــذر (غيــب) (1،7،1٠) واجلــذر (غــري) (6،7،1٠) كــام اتصلــت 

بأصــوات املخــرج األول( األصــوات الشــفوية ) كاجلذر(خــون ) (6،1،7) .
أصوات املخرج احلادي عرش ( الصوتان احللقيان ) 

بلــغ عــدد جــذور الكلــامت التــي تبــدأ هبــذه األصــوات ثــامين عــرشة كلمــة و بنســبة16٫51%  مالــت أكثــر هــذه 
ــذر  ــرم) واجل ــذر (ح ــة) كاجل ــة احللقي ــوات (اللثوي ــادس األص ــرج الس ــن املخ ــوات م ــرتان بأص ــوات اىل االق األص
(عــرب) واجلــذر (عنــا) واجلــذر (علــم) ورمزهــا (1،6،11) واجلــذر (عــرف) (٢،6،11) واجلــذر  (حــرث) 
ــد  ــن (عب ــس) (4،1،11)واجلذري ــذر (عب ــفوية) كاجل ــوات الش ــرج األول (األص ــده املخ ــن بع ــأيت م (3،6،11) ي
ــد  ــىل ح ــك ع ــد ذل ــت بع ــا (6،1،11)اتصل ــل) ورمزمه ــل وعم ــن (مح ــا (5،1،11) ،واجلذري ــوط) ورمزمه ،وح



م.م عالء صاحب حمادي تّكي 

٢١٢

ــن (عصــم وحســب) ورمزمهــا  ــة ) كاجلذري ــع ( األصــوات األســنانية اللثوي ســواء مــع أصــوات مــن املخــرج الراب
(1،4،11) وأصــوات املخــرج التاســع(الصوت احلنكــي) كاجلــذر (عقــب) (1،9،11) واجلذر(حقــر) (6،9،11) 

واتصلــت أصــوات هــذا املخــرج بأصــوات مــن خمــارج خمتلفــة كلهــا قبــل هــذا املخــرج مــن جهــة الشــفتني .
أصوات املخرج الثاين عرش (الصوتان احلنجريان )

ــت  ــع عــرشة كلمــة وبنســبة 1٢٫٨4% ، مال ــذا املخــرج أرب ــدأ بأصــوات ه ــي تب ــامت الت ــذور الكل ــغ عــدد ج  بل
أصــوات املخــرج غالبــاً لالتصــال بأصــوات املخــرج الســادس كاجلــذر (أرض) (5،6،1٢) واجلــذر (ألــك) 
(٨،6،1٢) واجلــذر (ألــه) (1٢،6،1٢) اتصلــت بالعــدد نفســه بأصوات املخــرج األول  األصوات الشــفوية  كاجلذر 
ــذل)  ــنانية ) كاجلذر(ه ــوات األس ــث (األص ــرج الثال ــوات املخ ــا (6،1،1٢)وأص ــر) ورمزمه ــذر (أم ــن) واجل (أم
ــذر (أدم)  ــة ) كاجل ــا (6،3،1٢) وأصــوات املخــرج اخلامــس (األصــوات اللثويــة األمامي واجلــذر (أذن) ورمزمه
(1،5،1٢) واجلــذر (أيت) (7،5،1٢)وأصــوات املخــرج الســابع (األصــوات الغاريــة) كاجلــذر (هجــر) (6،7،1٢) 
واجلــذر (هيــأ) (1٢،7،1٢) واتصــل بصــورة متســاوية بعــد ذلــك بأصــوات مــن بقيــة املخــارج عــدا أصــوات املخرج 
ــوات  ــذر(أكل) (6،٨،1٢) وأص ــي) كاجل ــوت الطبق ــن (الص ــرج الثام ــة) كاملخ ــوات احللقي ــرش (األص ــادي ع احل
املخــرج العــارش( الصوتــان األدنــى حلقيــني ) كاجلــذر (أخــذ) (3،1٠،1٢) وأصــوات املخــرج الثــاين عــرش نفســه 

ــل) (1٢،6،1٢) .  ــذر (أه ــان ) كاجل ــان احلنجري (الصوت
ممــا ســبق يمكــن عــّد الصوتــني احلنجريــني الصوتــني األكثــر ارتباطــاً بأصــوات املخــارج األخــر إذ ارتبطــت هــذه 
األصــوات بجميــع املخــارج غــري املخــرج احلــادي عــرش (األصــوات احللقيــة) كــام أّن أصــوات هــذا املخــرج هــي 

األصــوات الوحيــدة التــي ارتبطــت بأصــوات مــن خمرجهــا نفســه. 
واألمــر اجلديــر باملالحظــة هــو ظاهــرة التامثــل املخرجــي للكلــامت ويعنــي بــه الكلــامت التي ختتلــف بنــوع أصواهتا 
إذ تعــود اىل جــذور خمتلفــة ولكنهــا تتامثــل مــن ناحيــة خمارجهــا كاجلذريــن  (فــرج ، وفــرش) (7،6،٢) ويمكــن متثيلها 

6،٢(7،6،٢)                   فروجهن جذرها (فرج)           
فراشكم جذرها (فرش)

ــذر  ــو اجل ــاً ه ــام خمرجي ــب عليه ــذر قري ــود ج ــع وج ــا (1،11،5) م ــم) ورمزمه ــو، وطع ــذران (دع ــك اجل وكذل
(حتــت) (5،11،5) ويمكــن متثيلهــا 

11،5  (1،11،5)                     دعوهتم جذرها (دعو) 
اطعموهم جذرها (طعم)

 (5،11،5)                 حتت جذرها (حتت)
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وكذلــك اجلــذور (حــرم ،وعــرب ،وعنــا وعلــم) إذ يكــون رمزهــا (1،6،11) مــع وجــود جذريــن قريبــني منهــام 
مهــا اجلــذر عــرف(٢،6،11) واجلــذر حــرث (3،6،11) ويمكــن متثيلهــا

6،11              (1،6،11)             احلرام جذرها (حرم) 
   عريب جذرها (عرب)

   عوانٍ جذرها (عنا)
علمكم جذرها (علم)

 (٢،6،11)          املعروف جذرها (عرف)
 (3،6،11)            احلارث جذرها (حرث)

ــاً وال يمكــن تفســريها إال باخلفــة التــي  وغريهــا ممــا يصلــح أن يكــون ظاهــرة تكــررت يف املخــارج مجيعهــا تقريب
يتمتــع هبــا ذلــك الرتتيــب املخرجــي األمــر الــذي يســمح بورودأكثــر مــن جــذر عــىل ترتيــب مقصــود وعليــه يكــون 

الرتتيــب املخرجــي (1،6،11) هــو الرتتيــب األســهل ( يف خطبــة الــوداع ) لوجــود أربعــة أمثلــة منــه.
ــالء و عــزم جيــش األعــداء عــىل  ــه يف كرب ــة اإلمــام احلســني g بأصحاب ــج املتقدمــة بخطب ا للنتائ ــدً ــل تأكي و نمث
ــاء و أمحــده عــىل الــرساء و الــرضاء ، اللهــم إين أمحــدك عــىل أن  ــارك و تعــاىل أحســن الثن ــي عــىل اهلل تب ــه : ” أثن قتال
ــا مــن  ــدة ، و مل جتعلن ا و أفئ ا و أبصــارً ــا أســامعً ــا يف الديــن ، و جعلــت لن ــا القــرآن ، و فقهتن ــوة و علمتن ــا بالنب أكرمتن
ا مــن أصحــايب ، و ال أهــل بيــت أبــّر و ال  أوصــل مــن  ــا أوىل و ال خــريً املرشكــني ، أمــا بعــد ، فــإين ال أعلــم أصحابً
ا ، أال و إّين قــد رأيــت  ــا مــن هــؤالء األعــداء غــدً ا ، أال و إّين أظــن يومن ــا خــريً أهــل بيتــي ، فجزاكــم اهلل عنــي مجيعً
ــا يف حــّل ليــس عليكــم منـّـي ذمــام ، هــذا ليــلٌ قــد غشــيكم ، فاختــذوه مجــالً ”(51) و بنظــرة رسيعــة  لكــم فانطلقــوا مجيعً

يف اجلــدول أدنــاه يتضــح لنــا أثــر القانــون األول ، إذ وقــع االختيــار عــىل أربــع و ثالثــني كلمــة ، 



م.م عالء صاحب حمادي تّكي 

٢١٤

الرمزاملعجمأصلهاالكلمةالرمزاملعجمأصلهاالكلمة
1،11،4اللسانصحبأصحابًا7،6،3الصحاحثنيأثني
7،6،1الصحاحويلأوىل1٢،6،1٢اللسانألهاهلل

ا٨،6،1اللسانبركتبارك 6،7،1٠اللسانخريخريً
6،1٢،1٢املقاييسأهلأهل1،6،11املقاييسعلوتعاىل

5،7،1املقاييسبيتبيت6،4،11الصحاححسنأحسن
6،4،1الصحاحوصلأوصل5،1،11املقاييسمحدأمحده
7،4،7املقاييسجزيجزاكم1،6،٨املقاييسكرمأكرم
ا1٢،1،6اللساننبأالنبوة 11،1،7الصحاحمجعمجيعً
1،1،7الصحاحيوميومنا1،6،11الصحاحعلمعلمتنا
1،5،11املقاييسعدواألعداء1٢،6،9الصحاحقرأالقرآن
7،1٢،6املقاييسرأيرأيت1٢،9،٢املقاييسفقهفقهتنا
9،6،5املقاييسطلقانطلقوا6،7،5املقاييسدينالدين

4،7،6الصحاحليسليس6،11،7املقاييسجعلجعلت
ا 6،7،6املقاييسليلليل11،1،4الصحاحسمعأسامعً
ا 7،7،1٠املقاييسغيشغشيكم6،4،1اللسانبرصأبصارً
3،1٠،5اللسانختذاختذوه5،1٢،٢اللسانفأدأفئدة

6،1،7املقاييسمجلمجال٨،6،7ًاللسانرشكاملرشكني
يتضح من حماولة تصنيف الكلامت حسب املخرج األول منها ما يأيت:ـ

كان عــدد الكلــامت التــي بــدأت بأصــوات املخــرج األول ( األصــوات الشــفوية ) يف اخلطبــة الســابقة مخــس كلــامت 
ــع (  ــرج الراب ــوات املخ ــه بأص ــت ب ــا اقرتن ــر م ــوات أكث ــذه األص ــت ه ــت (14،7٠% ) ، اقرتن ــة بلغ ــبة مئوي ، و بنس
األصــوات األســنانية اللثويــة )، نحــو اجلــذر ( بــرص ) و اجلــذر ( وصــل ) و رمزمهــا (6،4،1) ، واقرتنــت أصــوات 
ــة ) ، نحــو اجلــذر( ويل ) و رمــزه ( 7،6،1 )  ــة اخللفي هــذا املخــرج بأصــوات املخــرج الســادس ( األصــوات اللثوي
ــوات   ــابع ( األص ــرج الس ــوات املخ ــرج األول بأص ــوات املخ ــت أص ــزه ( ٨،6،1 )، واقرتن ــرك )  ورم ــذر ( ب و اجل

الغاريــة ) ، نحــو اجلــذر( بيــت ) و رمــزه  (5،7،1).
ا إذ بلــغ عــدد الكلــامت التــي بــدأت بصــوت  كان صــوت املخــرج الثــاين ( الصــوت األســناين الشــفوي )أقــل  ورودً
ــا يف احللــق ، كالصــوت اللهــوي يف  الفــاء كلمتــني و بنســبة مئويــة قاربــت ( 5،٨٨% ) و اقــرتن بأصــوات أكثــر عمقً
ــذر  ــرش يف اجل ــاين ع ــرج الث ــري يف املخ ــوت احلنج ــزه ( 1٢،9،٢ ) ، أو الص ــه ) و رم ــذر( فق ــع يف اجل ــرج التاس املخ

(فــأد ).
وردت كلمــة واحــدة يف اخلطبــة تبــدأ باملخــرج الثالــث ( الصــوت األســناين  ) و بنســبةٍ مئويــةٍ تقــارب     ( 94،٢% 
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)اقــرتن صــوت( الثــاء ) باملخــرج الســادس ( األصــوات اللثويــة اخللفيــة ) يف اجلــذر ( ثنــي ) ذي الرمــز (7،6،3) .
بلــغ عــدد الكلــامت التــي تبــدأ باملخــرج الرابــع ( األصــوات األســنانية اللثويــة ) كلمتــني  و بنســبة مئويــة تقــارب (  
5،٨٨% ) ، كانــت أصــوات هــذا املخــرج ميالــة اىل االقــرتان بأصــوات املخــرج األول ( األصــوات الشــفوية ) نحــو 
اجلــذر ( ســمع ) و رمــزه ( 11،1،4 )  ، أو بأحــد صــويت املخــرج احلــادي عــرش ( الصوتــني احللقيــني ) نحــو اجلــذر( 

صحــب ) و رمــزه ( 1،11،4 ) .
ــالث  ــة ) ث ــة األمامي ــوات اللثوي ــس ( االص ــرج اخلام ــي اىل املخ ــوات تنتم ــدأ بأص ــي تب ــامت الت ــدد الكل ــغ ع بل
كلــامت و بنســبة قاربــت (  ٨،٨٢% )  ، اقرتنــت أصــوات هــذا املخــرج مــع أصــوات املخــرج الســادس ( األصــوات 
اللثويــة اخللفيــة ) ، نحــو اجلــذر ( ديــن ) و رمــزه ( 6،7،5 ) ، و املخــرج الســابع ( األصــوات الغاريــة )  نحــو اجلــذر 
( طلــق ) و رمــزه (9،6،5 )و بأحــد صــويت املخــرج العــارش (الصوتــني األدنــى حلقيــني ) يف اجلــذر ( ختــذ ) و رمــزه 

. (5،1٠،3 )
بلــغ عــدد الكلــامت التــي بــدأت بأصــوات تنتمــي للمخــرج الســادس ( األصــوات اللثويــة اخللفيــة ) أربــع  كلــامت 
، و بنســبة تقــارب ( 11،76% ) اقرتنــت أصــوات هــذا املخــرج مــع أصــوات املخــرج الســابع ، نحــو اجلــذر( ليــس )

و رمــزه ( 4،7،6 ) و اجلــذر( ليــل ) و رمــزه ( 6،7،6 ) ، و اقرتنــت بأصــوات املخــرج األول ( االصــوات الشــفوية 
) نحــو اجلــذر ( نبــأ ) و رمــزه ( 1٢،1،6 ) ، أو بصــويت املخــرج الثــاين عــرش ( الصوتــني احلنجريــني ) نحــو اجلــذر ( 

رأي ) و رمــزه ( 7،6،1٢ ) .
ا يف اخلطبــة إذ بلــغ عــدد الكلــامت التــي بــدأت  كان املخــرج الســابع ( األصــوات الغاريــة ) املخــرج األكثــر حضــورً
ــر بــني هــذه األصــوات مــع  ــة قاربــت ( 17،64% ) ، كان االقــرتان األكث هبــذا املخــرج ســت كلــامت و بنســبة مئوي
أصــوات املخــرج األول ( األصــوات الشــفوية ) نحــو اجلــذر( يــوم )  و رمــزه ( 1،1،7 )، و اجلــذر( مجــع ) و رمــزه 
ــع  ــرج الراب ــوات املخ ــرج بأص ــذا املخ ــوات ه ــت اص ــزه ( 6،1،7 ) ، و اقرتن ــل ) و رم ــذر( مج ( 11،1،7 ) ، و اجل
(  األصــوات األســنانية اللثويــة ) نحــو اجلــذر ( جــزي ) و رمــزه ( 7،4،7 ) ، و بأصــوات املخــرج الســادس ( 
األصــوات اللثويــة اخللفيــة ) يف اجلــذر ( رشك ) ذي الرمــز ( ٨،6،7 ) ، و بصــويت املخــرج احلــادي عــرش ( الصوتــني 

احللقيــني ) يف اجلــذر( جعــل ) ذي الرمــز  ( 6،11،7).
ــدرة احلضــور ،إذ بلــغ  ماثــل املخــرج الثامــن (الصــوت الطبقــي ) املخــرج الثالــث ( األصــوات األســنانية ) يف ن
ــوت (  ــا ص ــرتن هب ــارب ( ٢،94% ) اق ــة تق ــبة مئوي ــدة و بنس ــة واح ــرج كلم ــذا املخ ــدأت هب ــي ب ــامت الت ــدد الكل ع
الــكاف ) مــع أصــوات املخــرج الســادس ( االصــوات اللثويــة اخللفيــة ) ، يف اجلــذر ( كــرم ) ذي الرمــز (٨،1،6 ) .
مل خيتلــف املخــرج التاســع ( الصــوت اللهــوي ) عــن ســابقه يف النــدرة و النســبة املئويــة ، فــوردت كلمــة واحــدة 
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ُمفتتحــة بــه اقــرتن صــوت القــاف فيهــا بأحــد أصــوات املخــرج الســادس ( االصــوات اللثويــة اخللفيــة ) يف اجلــذر ( 
قــرأ ) ذي الرمــز ( 6،9،1٢ ).

تتحتــان باملخــرج العــارش ( بالصوتــني أدنــى حلقيــني ) و بنســبة مئويــة قاربــت ( %5،٨٨) يف   وردت كلمتــان ُمفْ
اجلــذر ( خــري ) ذي الرمــز ( 6،7،1٠ ) ، و اجلــذر ( غــيش ) ذي الرمــز ( 7،7،1٠ ) .

ــارب (  ــة تق ــبة مئوي ــامت و بنس ــس كل ــرش مخ ــادي ع ــرج احل ــويت املخ ــد ص ــدأت بأح ــي ب ــامت الت ــدد الكل ــغ ع بل
14،7٠%) اقرتنــت أصــوات هــذا املخــرج بأصــوات املخــرج الســادس ( األصــوات اللثويــة اخللفيــة ) ، نحــو 
اجلذريــن ( علــم ، و علــو ) ذوي الرمــز ( 1،6،11 ) كــام اقرتنــت أصــوات هــذا املخــرج بأصــوات املخــرج األول 
ــوات  ــا بأص ــرج أيضً ــذا املخ ــوات ه ــت أص ــزه ( 5،1،11 )، و اقرتن ــد و رم ــذر مح ــفوية ) يف اجل ــوات الش ( األص
ــة ) يف اجلــذر( حســن ) ذي الرمــز ( 6،4،11 ) ، و اقرتنــت أصــوات  املخــرج الرابــع ( األصــوات األســنانية اللثوي
هــذا املخــرج بأصــوات املخــرج اخلامــس ( األصــوات اللثويــة األماميــة ) يف اجلــذر( عــدو ) ذي الرمــز ( 1،5،11 ) .

بلــغ عــدد الكلــامت التــي تبــدأ باملخــرج الثــاين عــرش ( الصوتــني احلنجريــني )  كلمتــني ، و بنســبة مئويــة تقــارب 
(5،٨٨% ) ، اقــرتن صوتــا هــذا املخــرج مــع املخــرج الســادس ( األصــوات اللثويــة اخللفيــة ) يف اجلــذر ( ألــه ) ذي 

الرمــز ( 1٢،6،1٢ )، و اقــرتن صوتــان  مــع الصوتــني احلنجريــني يف اجلــذر( أهــل ) ذي الرمــز (1٢،6،1٢ ) .
يطالعنا يف ختام التحليل أمران :

أحدمهــا: تعــاود ظاهــرة التامثــل املخرجــي الظهــور يف خطبــة اإلمــام احلســني (g) مثلــام ظهــرت يف خطبــة النبــي 
(.) ، إذ نلحظهــا بــني اجلذريــن ( بــرص ، و وصــل ) اللذيــن حيمــالن الرمــز ( 6،4،1 )  كــام يف املخطــط

ا)    جذرها   (برص)   4،1             ( 6،4،1 ) ( أبصارً
 ( أوصل )     جذرها  ( وصل )

كام نلحظها بني اجلذرين( علم ، و علو )و رمزمها ( 1،6،11 ) ، كام يف املخطط
6،11              ( 1،6،11 )                 ( علّمتنا )     جذرها  ( علم ) 

   ( تعاىل )   جذرها  ( علو )
و يف التامثــل املخرجــي األخــري خــري دليــل عــىل صحــة اســتقراء خطبــة الــوداع املتقدمــة مــن أّن الرتتيــب املخرجــي 

( 1،6،11 ) هــو الرتتيــب االســهل عــىل اللســان .
يْــل ) وجذرهــا ( ليــل ) بالرمــز ( 6،7،6 ) ، اذ ُيلحــظ يف هــذا اجلــذر التقــارب املخرجي  واآلخــر : متعلــق بلفظــة ( لَ
ــوات  ــات  األص ــق بصف ــف ) املتعل ــوة والضع ــون الق ــف ( قان ــني التألي ــن قوان ــاين م ــون الث ــل القان ــتدِعي لعم املس
املشــّكلة للكلمــة ، إذ يشــرتط هــذا القانــون االبتــداء بالصــوت األقــو فالصــوت األضعــف، و هــذه الصفــات منهــا 
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مــا هــو ســمعي(5٢) كاجلهــر و اهلمــس و الشــدة و الرخــاوة و منهــا ما هــو نطقي(53)كاالســتعالء و االســتفال و اإلطباق 
و االنفتــاح ،إذ تنقســم هــذه الصفــات عــىل جمموعتــني ؛ صفــات القــوة و يعنــى هبــا صفــات ( اجلهــر ،و الشــدة ، و 
االســتعالء ، و اإلطبــاق  ، و الصفــري ) ، و صفــات الضعــف ( اهلمــس ، و الرخــاوة ، و االســتفال ،واالنفتــاح  ، و 
اخلفــاء ) يضــاف اىل صفــات القــوة صفــات ُأخــر كاالنحــراف و االســتطالة(54) فعــىل مقــدار مــا توافــر يف الصــوت 
مــن صفــات للقــوة تكــون قوتــه ، وعــىل مقــدار مــا توافــر فيــه مــن صفــات للضعــف يكــون ضعفــه ، يقــول مكــي بــن 
أيب طالــب القيــيس ( ت 437هـــ ) ” فــإن كان مــع الشــدة جهــر و إطبــاق و اســتعالء فذلــك غايــة القــوة يف احلــرف 
ألّن كل واحــدة مــن هــذه الصفــات تــدل عــىل القــوة يف احلــرف فــإذا اجتمــع اثنتــان مــن هــذه الصفــات يف احلــرف 
أو أكثــر فهــي غايــة القــوة كالطــاء .فعــىل قــدر مــا يف احلــرف مــن الصفــات القويــة كذلــك قوتــه ، و عــىل قــدر مــا فيــه 
مــن الصفــات الضعيفــة كذلــك ضعفــه ... فاجلهــر و الشــدة و الصفــري و اإلطبــاق و االســتعالء مــن عالمــات قــوة 

احلــرف و اهلمــس و الرخــاوة و اخلفــاء مــن عالمــات ضعــف احلــرف ”(55).
و عليه يكون حتليلنا لصويت الالم و الياء الواردتني  يف كلمة ( ليل )

الالم                  
الياء 

ــمَّ نلحــظ متتــع كل  مــن هذيــن الصوتــني بســت صفــات تراوحــت بــني القــوة و الضعــف بــام انعكــس عــىل  و مــن ثَ
قــوة الصــوت نفســه، ونلمــح أكثــر مــن صفــة مــن صفــات القــوة يف صــوت الــالم كاجلهــر و االنحــراف فضــالً عــن 
ا مــن صفــة القــوة ، بعكــس اليــاء التــي متتعــت بصفــة  صفــة التوســط بــني الشــدة و الرخــاوة التــي منحــت الــالم جــزءً
ــمَّ يظهــر لنــا عمــل قانــون القــوة و الضعــف يف االبتــداء  قــوة واحــدة هــي اجلهــر مــع مخــس صفــات للضعــف ، مــن ثَ
بالصــوت األقــو بعــد كــرس القانــون األول بتقــارب املخــارج الصوتيــة فحفــظ لنــا هــذا القانــون فصاحــة كلمــة ( 

ليــل).
ممــا ســبق يتبــني لنــا دور قانــوين التأليــف (الثقــل واخلفــة )  و ( القــوة و الضعــف ) يف تأليــف أصــوات الكلــامت 
وذلــك بحــرص األول عــىل تباعــد تلــك املخــارج ، يبــدو أن القانــون األول قــد عمــل بكفــاءة فمنــع األصــوات مــن 
ــاين اىل  ــادر الث ــاً يف فصاحــة الكلــامت وعندمــا ُكــرس هــذا القانــون ب التجــاور املخرجــي األمــر الــذي ينعكــس اجيابي

احلفــاظ عــىل فصاحــة تلــك األلفــاظ.
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اخلامتة :-
شــكلت ظاهــرة التأليــف أساســاً يف بنــاء مفــردات اللغــة ، عنــد أبنــاء تلــك اللغــة بصــورة ال شــعورية فأوجــدوا مفــردات شــاعت 

وانتــرشت وفقــاً لقوانــني تلــك الظاهــرة، والبحــث فيهــا خلــص اىل مجلــة مــن النتائــج كان منهــا :-
مل ينــِف واحــد مــن علــامء العربيــة قديــامً ظاهــرة التأليــف مجلــة وتفصيــالً بــل وردت اإلشــارات هلــا يف أول الكتــب اللغويــة املعروفة 

وهــو كتــاب ( العني).
انقســم أهــل اللغــة قديــامً وحديثــاً يف معيــار رؤيتهــم هلــذه الظاهــرة عــىل مجاعــة نظرتللموضــوع مــن زاويــة ذاتيــة ذوقيــة ، و مجاعــة 

نظــرت للموضــوع مــن جانــب موضعــي صــويت .
أصحــاب املعيــار املوضوعــي انقســموا عــىل مجاعــة رأت تباعــد املخــارج هــو مــا يمثــل ظاهــرة التأليــف ، ومجاعــة رأت التأليــف 

يف التعديــل.
أكثر علامء العربية القدماء كانوا من مؤلفي املعجامت بوصفهم عىل تعامل مبارش مع املفردة.

مل توجــد ظاهــرة التأليــف اعتباطــاً بــل هــي تشــتمل عــىل قانونــني ؛ عــام وخــاص مــع وجــود ضابــط ينظــم عمــل القوانــني الســابقة 
وهــو ضابــط وجــود ثالثــة أصــوات مــن خمــرج واحــد .

مــن الباحثــني مــن حــاول رأب الصــدع بــني القديــم واحلديــث كالدكتــور غانــم قــدوري احلمــد عندمــا حــاول بــث احليــاة يف نظــام ســيبويه 
بحــذف بعــض املخــارج واســتعامل بعــض املصطلحــات احلديثــة .

تبدأ الكلامت املوجودة يف عينة البحث بأصوات من خمارج ثالثة رئيسة: األصوات الشفوية ،واألصوات اللثوية ،اخللفية واحللق 
مالــت أغلــب أصــوات جــذور الكلــامت يف عينــة البحــث اىل االرتبــاط باألصــوات اللثويــة اخللفيــة األمــر الــذي يدعــو اىل دراســة 

متخصصــة تــدرس ارتبــاط أصــوات املفــردات هبــذه األصــوات 
ظهر يف عدد ال بأس به ظاهرة يمكن تسميتها بالتامثل املخرجي بني جذور كلامت العينة األمر الذي فرس بقانون السهولة والثقل .

مالت األصوات املؤلفة جلذور كلامت عينة البحث اىل االئتالف مع أصوات تبعد عنها خمرجني أو أكثر غالباً.
شــذت عــن القاعــدة الســابقة أصــوات املخرجــني اخلامــس( األصــوات اللثويــة األماميــة ) وأصــوات املخــرج الســادس 

(األصــوات اللثويــة اخللفيــة ) إذ ارتبطــت مــع بعضهــا .
أصوات جذور الكلامت التي بدأت باملخرج الثاين عرش هي األصوات األكثر ارتباطاً مع أصوات بقية املخارج .

مل يرتبــط صــوت يف جــذور كلــامت العينــة املدروســة يف بدايــة ذلــك اجلــذر بصــوت مماثــل مــن خمرجــه إالّ املخــرج الثــاين عــرش ( 
األصــوات احلنجريــة).

بــنّي البحــث صــواب مقولــة الســبكي يف الرتتيــب املخرجــي األســهل عــىل اللســان الــذي يبــدأ بأصــوات احللــق ثــم أصــوات الفــم 
ثــم أصــوات الشــفتني . 

ظهــر للبحــث وجــوب توجيــه الرتكيــز عــىل التجاويــف الصوتيــة الثالثة؛التجويــف احللقــي و التجويــف الفمــوي و التجويــف 
الشــفوي يف توصيــف األصــوات.

ــل يف اســتخدام بعــض  ــى التامث ــل حت ــز عــىل املخــرج احلــادي عــرش ب ــامد عــىل املخــارج و الرتكي ــل يف االعت أظهــر البحــث التامث
ــا مــن حســني”. ــي و أن ــه (.) ” حســني من ــني و هــذا مصــداق لقول ــني اخلطبت ــاظ ب األلف
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اهلوامش
1-معجــم مقاييــس اللغــة : أليب احلســني أمحــد بــن فــارس بــن زكريــا ، حتقيــق عبــد الســالم حممــد هــارون ، دار الفكــر للطباعــة و 

النــرش: 1399هـــ - 1979م : 131/1.
٢-لســان العــرب : أليب الفضــل مجــال الديــن حممــد بــن مكــرم بــن منظــور األفريقــي املــرصي ، مراجعــة و تدقيــق : يوســف البقاعــي ، 
إبراهيــم شــمس الديــن و، نضــال عــيل، الطبــة األوىل ، لبنــان بريوت ، مؤسســة األعلمي للمطبوعــات: 14٢6هـــ - ٢٠٠5م : 1/ 1٢4   

ــة ، 14٢5هـــ -  ــرشوق الدولي ــة ال ــة ، مكتب ــرص العربي ــة م ــة ، مجهوري ــة الرابع ــة ، الطبع ــة العربي ــع اللغ ــيط : جمم ــم الوس 3- املعج
٢4: ٢٠٠4م 

4- كتاب التعريفات : عيل بن حممد الرشيف اجلرجاين ، لبنان ، بريوت، مكتبة  لبنان ، 51:19٨5
5-موســوعة كشــاف اصطالحــات الفنــون والعلــوم ، حتقيــق عــيل دحــروج وآخريــن الطبعــة األوىل ، لبنــان ، بــريوت ،مكتبــة لبنــان 

نــارشون :1996م : 376/1.
6- اللغة العربية معناها ومبناها : متام حسان ، الطبعة اخلامسة ، القاهرة ، عامل الكتب 14٢7هـ ٢٠٠6 : ٢65.

7-ينظــر عــىل ســبيل املثــال : املزهــر يف علــوم اللغــة وأنواعهــا : عبــد الرمحــن جــالل الديــن الســيوطي رشحــه وضبطــه وصححــه : 
حممــد أمحــد جــاد املــوىل ، عــيل حممــد البجــاوي ، حممــد أبــو الفصــل ابراهيــم ، دار الفكــر ، بــدون تاريــخ : 191/1 ومــا بعدهــا . 

٨- أشــار اىل هذيــن املعياريــن أمحــد أبــو زيــد: ينظــر: التناســب البيــاين يف القــرآن دراســة يف النظــم املعنــوي والصــويت ، أمحــد أبــو زيــد 
، الــدار البيضــاء – مطبعــة النجــاح اجلديــدة 199٢ :٢97.

ــة ، الطبعــة  ــه امحــد احلــويف ، بــدوي طبان ــن األثــري ، قدمــه وعلــق علي ــن ب ــاء الدي ــل الســائر يف أدب الكاتــب والشــاعر: ضي 9- املث
ــم األول / 91.  ــخ : القس ــدون تاري ــرص ، ب ــة م ــرة ، دار هنض ــة ، القاه الثاني

1٠- حاشــية الدســوقي ( حممــد بــن أمحــد بــن عرفــة الدســوقي ( ت 1٢3٠هـــ ) عــىل خمتــرص الســعد اإلمــام ســعد الديــن بــن مســعود 
بــن عمــر بــن عبــد اهلل التفتــازاين ( 79٢هـــ) رشح تلخيــص املفتــاح لإلمــام جــالل الديــن حممــد بــن عبدالرمحــن القزوينــي ( ت 739هـــ) 
، حتقيــق خليــل ابراهيــم خليــل ، الطبعــة األوىل  ، سلســلة رشوح التلخيــص – 4- ، لبنــان – بــريوت ، دار الكتــب العلميــة 14٢3هـــ 

-٢٠٠٢ م  : 1 /5٠ .
11- مصدر نفسه : 1/ 49.

ــم  ــي ، إبراهي ــدي املخزوم ــق ، مه ــدي (1٠٠ – 175هـــ ) حتقي ــد الفراهي ــن أمح ــل ب ــن اخللي ــد الرمح ــني : أليب عب ــاب الع 1٢- كت
الســامرائي ، 56/1.

13- مجهــرة اللغــة : تأليــف أيب بكــر حممــد بــن احلســن بــن دريــد األزدي (3٢1هـــ) ، علــق عليــه ووضــع هوامشــه وفهارســه إبراهيــم 
شــمس الديــن ، الطبعــة األوىل ، لبنــان ، بــريوت ، دار الكتــب العلميــة ، ٢٠٠5م – 14٢6هـــ : جملــد 1/ ٢3.

14- رس صناعــة اإلعــراب : أليب الفتــح عثــامن بــن جنــي ( ت 39٢هـــ ) ، دراســة وحتقيــق الدكتــور حســن هنــداوي  الطبعــة الثانيــة 
، دمشــق ، دار القلــم ، 1413هـــ - 1993م : ٢/ ٨11.

15- ينظر املصدر نفسه : ٢/٨16.
16- املصدر نفسه والصفحة نفسها .

17- لسان العرب : 11/1.
ــب  ــامل الكت ــد ، ع ــة األوىل، االردن ، إرب ــاب اهلل الطبع ــز ج ــد العزي ــامة عب ــم : أس ــرآن الكري ــويت يف الق ــن الص ــات التلوي 1٨- مجالي

احلديــث ، ٢٠13م: 13
ــعره داود  ــرج ش ــه وخ ــى ب ــي (ت466هـــ ) اعتن ــي احللب ــنان اخلفاج ــن س ــعيد ب ــن س ــد اهلل ب ــد عب ــة : أليب : حمم 19- رس الفصاح

غطاشــة الشــوابكة ، الطبعــة األوىل ،األردن ،  عــامن ،دار الفكــر نــارشون وموزعــون ،14٢7هـــ- ٢٠٠6م:46.
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٢٠- املصدر نفسه: 5٨.
٢1- ينظــر: عــروس األفــراح يف رشح تلخيــص املفتــاح: هبــاء الديــن الســبكي ( ت 773هـــ ) حتقيــق عبــد احلميــد هنــداوي ،الطبعــة 

األوىل ،بــريوت ، املكتبــة العرصيــة 14٢3هـــ -٢٠٠3م : 1/61-6٠.
٢٢- املصدر نفسه :74-73/1.

٢3-اللغة العربية معناها ومبناها : ٢69.
٢4- التناسب البياين يف القرآن دراسة يف النظم املعنوي والصويت : ٢95.

٢5- ثــالث رســائل يف إعجــاز القــرآن ،للرمــاين واخلطــايب وعبــد القاهــر اجلرجــاين يف الدراســات القرآنيــة والنقــد األديب ، حققهــا 
وعلــق عليهــا حممــد خلــف اهلل ، حممــد زغلــول ســاّلم ، الطبعــة الثالثــة ،مــرص ، القاهــرة ، دار املعــارف ، بــدون تاريــخ : 96. 

٢6-مجهرة اللغة : ٢3/1.
٢7-املصدر نفسه واجلزء نفسه والصفحة نفسها .

٢٨- رس صناعة االعراب : ٢/٨14.
ــد الرمحــن  ــد اهلل حممــد بــن ســعد الديــن أيب حممــد عب ــو عب ــن أب ٢9- اإليضــاح يف علــوم البالغــة : اخلطيــب القزوينــي جــالل الدي

ــخ :6-5. ــدون تاري ــة ب ــب العلمي ــريوت ، دار الكت ــان ، ب ــي ، لبن القزوين
3٠- مجاليات التلوين الصويت يف القرآن الكريم :15. 

31-املرجع نفسه :16.
3٢- مجهرة اللغة :٢3/1.

33- ينظــر : املدخــل اىل علــم أصــوات العربيــة :غانــم قــدوري احلمــد ، بغــداد ،منشــورات املجمــع العلمــي ،مطبعــة املجمــع العلمي 
، 14٢٢هـ -٢٠٠٢م : ٨4.

34- كتاب العني : 1/ 57-5٨.
35- هذه اإلضافة مستدركة عىل طبعة املحقق عبد السالم حممد هارون من طبعة بوالق ٢/4٠5.

36- الكتــاب كتــاب ســيبويه : أليب بــرش عمــرو بــن عثــامن بــن قنــرب ، حتقيــق ورشح عبــد الســالم هــارون الطبعــة اخلامســة  ، القاهــرة 
، مكتبــة اخلانجــي ، 143٠هـ ٢٠٠9م : 4/ 434-433.

37-التحديــد يف اإلتقــان  والتجويــد : أليب عمــرو عثــامن بــن ســعد الــداين االندلــيس دراســة وحتقيــق غانــم قــدوري احلمــد ، الطبعــة 
األوىل ، عــامن ، دار عــامر ٢٠٠٠م -14٢1هـــ : 1٠4وينظــر املدخــل اىل علــم أصــوات العربيــة :٨5.

3٨- مرشــد القــارئ اىل حتقيــق معــامل املقــارئ : البــن الطحــان الســاميت ( ت56هـــ) ، حتقيــق حاتــم صالــح الضامــن ، الطبعــة األوىل 
، القاهــرة ، مكتبــة التابعــني – اإلمــارات ، الشــارقة ، مكتبــة الصحابــة ٢٠٠7م : 35.

39- املدخل اىل علم أصوات العربية :٨5 .
4٠-التمهيــد يف علــم التجويــد ، لشــمس الديــن أيب اخلــري حممــد بــن اجلــزري (ت٨33هـــ) ، حتقيــق غانــم قــدوري احلمــد ، الطبعــة 

األوىل ، لبنــان بــريوت ، مؤسســة الرســالة ، 14٢1هـــ-٢٠٠1م :113. 
41-ينظر : مناهج البحث يف اللغة : متام حسان ، القاهرة ، مكتبة االنجلو املرصية ،199٠م:٨4-٨5.

4٢-ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها :٢66-٢67.
43- ينظــر: املدخــل اىل علــم اللغــة ومناهــج البحــث اللغــوي : رمضــان عبدالتــواب ، الطبعــة الثالثــة ، القاهــرة ، مكتبــة اخلانجــي ، 

1417هـ -1997م:3٠.
44- ينظر : دراسة الصوت اللغوي : أمحد خمتار عمر ، القاهرة ، عامل الكتب ، 14٢5هـ-٢٠٠4م:319-315.
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45- ينظــر: مقدمــة يف علــم األصــوات العربيــة : عبــد الفتــاح عبــد العليــم الــربكاوي ، الطبعــة الثالثــة ، القاهــرة ، اجلريــيس للطباعــة 
14٢4هـ ٢٠٠4م : 1٠6-11٠1.

46- ينظر: املدخل اىل علم أصوات العربية :95.
47- التطــور النحــوي للغــة العربيــة: براجشــرتارس ، اخرجــه وصححــه وعلــق عليــه رمضــان عبــد التــواب الطبعــة الرابعــة القاهــرة 

، مكتبــة اخلانجي ،14٢3هـــ-٢٠٠3م : 11-1٢.
4٨- ينظــر: خمــارج األصــوات الصامتــة عنــد الدكتــور غانــم قــدوري محــد يف ضــوء الدراســات القديمــة واحلديثــة (بحــث) : حيــدر 

فخــري مــريان ،عــيل جــواد كاظــم ، جملــة مركــز جامعــة بابــل للدراســات اإلنســانية املجلــد (٢) ، والعــدد (1) ، حزيــران ٢٠1٢م:37.

49- ينظر املدخل اىل علم أصوات العربية :95.
5٠- تاريــخ اليعقــويب : أمحــد بــن اســحاق بــن جعفــر بــن وهــب ابــن واضــح اليعقــويب البغــدادي ( ت ٢9٢هـــ ) ، علــق عليــه و وضع 

هوامشــه خليــل املنصــور ، الطبعــة األوىل ، دار االعتصــام ، 14٢5هـ : ٢/ 74 – 76.
ــل  ــو الفض ــد أب ــق حمم ــربي (ت 31٠هـــ ) حتقي ــر الط ــن جري ــد ب ــر حمم ــوك ، أليب جعف ــل و املل ــخ الرس ــربي تاري ــخ الط (51) تاري

إبراهيــم ، الطبعــة الثانيــة ، مــرص ، القاهــرة ، دار املعــارف ، 196٨م : 5 / 41٨.
(5٢) ينظــر: التعليــل الصــويت عنــد العــرب يف ضــوء علــم الصــوت احلديــث قــراءة يف كتــاب ســيبويه : عــادل نذيــر بــريي احلســاين، 

الطبعــة األوىل ، بغــداد ، ديــوان الوقــف الســني ، ٢٠٠9م : 94 .
(53) ينظر: املرجع نفسه و الصفحة نفسها .

(54) ينظــر : الــدرس الصــويت عنــد مكــي بــن أيب طالــب القيــيس :بكــر بــو معيــيل ، رســالة ماجســتري مقدمــة اىل جامعــة مؤتــة، عــامدة 
الدراســات العليــا ، قســم اللغــة العربيــة، ٢٠٠3 م : 31.

ــق لفــظ التــالوة بعلــم مراتــب احلــروف و خمارجهــا و صفاهتــا وألقاهبــا و تفســري معانيهــا و  ــد القــراءة و حتقي ــة لتجوي (55) الرعاي
تعليلهــا و بيــان احلــركات التــي تلزمهــا : أليب حممــد مكــي بــن أيب طالــب القيــيس (ت 437هـــ ) ، حتقيــق أمحــد حســن فرحــات ، الطبعــة 

الثالثــة ، األردن ،عــامن ، دار عــامر ، 1417هـــ - 1996م : 117 – 11٨ .
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املصادر و املراجع

القزوينــي .1 اخلطيــب   : البالغــة  علــوم  يف  اإليضــاح 
جــالل الديــن أبــو عبــد اهلل حممــد بــن ســعد الديــن أيب حممــد 
الكتــب  دار   ، بــريوت   ، لبنــان   ، القزوينــي  الرمحــن  عبــد 

العلميــة بــدون تاريــخ.
ــن .٢ ــر ب ــن جعف ــحاق ب ــن اس ــد ب ــويب : أمح ــخ اليعق تاري

وهــب ابــن واضــح اليعقــويب البغــدادي ( ت ٢9٢هـــ ) ، 
علــق عليــه و وضــع هوامشــه خليــل املنصــور ، الطبعــة األوىل 

، دار االعتصــام ، 14٢5هـــ.
 تاريــخ الطــربي تاريــخ الرســل و امللــوك ، أليب جعفــر .3

ــو  ــد أب ــق حمم ــربي (ت 31٠هـــ ) حتقي ــر الط ــن جري ــد ب حمم
الفضــل إبراهيــم ، الطبعــة الثانيــة ، مــرص ، القاهــرة ، دار 

املعــارف ، 196٨م .
التحديــد يف اإلتقــان  والتجويــد : أليب عمــرو عثامن بن .4

ســعد الــداين االندلــيس دراســة وحتقيــق غانــم قــدوري احلمد 
، الطبعــة األوىل ، عــامن ، دار عامر ٢٠٠٠م -14٢1هـ.

التطــور النحــوي للغــة العربيــة: براجشــرتارس ، أخرجه .5
وصححــه وعلــق عليــه رمضــان عبــد التــواب الطبعــة الرابعــة 

القاهــرة ، مكتبة اخلانجــي ،14٢3هـ-٢٠٠3م.
التعليــل الصــويت عنــد العــرب يف ضــوء علــم الصــوت .6

بــريي  نذيــر  عــادل   : ســيبويه  كتــاب  يف  قــراءة  احلديــث 
ــني ،  ــف الس ــوان الوق ــداد ، دي ــة األوىل ، بغ ــاين، الطبع احلس

٢٠٠9م.
ــن أيب اخلــري .7 ــد ، لشــمس الدي ــد يف علــم التجوي التمهي

حممــد بــن اجلــزري (ت٨33هـــ) ، حتقيــق غانــم قــدوري 
ــالة  ــة الرس ــريوت ، مؤسس ــان ب ــة األوىل ، لبن ــد ، الطبع احلم

14٢1هـــ-٢٠٠1م.  ،
التناســب البيــاين يف القــرآن دراســة يف النظــم املعنــوي .٨

والصــويت ، أمحــد أبــو زيــد ، الــدار البيضــاء – مطبعــة النجــاح 
اجلديــدة 199٢.

ثــالث رســائل يف إعجــاز القــرآن ،للرمــاين واخلطــايب .9
وعبــد القاهــر اجلرجــاين يف الدراســات القرآنيــة والنقد األديب 
، حققهــا وعلــق عليهــا حممــد خلــف اهلل ، حممــد زغلــول 

ســاّلم ، الطبعــة الثالثــة ،مــرص ، القاهــرة ، دار املعــارف ، 
ــخ. ــدون تاري ب

1٠. : الكريــم  القــرآن  يف  الصــويت  التلويــن  مجاليــات 
أســامة عبــد العزيــز جــاب اهلل الطبعــة األوىل، االردن ، اربــد 

، عــامل الكتــب احلديــث ، ٢٠13م.
مجهــرة اللغــة : تأليــف أيب بكــر حممــد بــن احلســن .11

بــن دريــد االزدي (3٢1هـــ) ، علــق عليــه ووضــع هوامشــه 
ــان ،  ــن ، الطبعــة األوىل ، لبن ــم شــمس الدي وفهارســه ابراهي

ــة ، ٢٠٠5م – 14٢6هـــ. ــب العلمي ــريوت ، دار الكت ب
عرفــة .1٢ بــن  أمحــد  بــن  حممــد   ) الدســوقي  حاشــية 

اإلمــام  الســعد  عــىل خمتــرص   ( ( ت 1٢3٠هـــ  الدســوقي 
ســعد الديــن بــن مســعود بــن عمــر بــن عبــد اهلل التفتــازاين ( 
79٢هـــ) رشح تلخيــص املفتــاح لإلمــام جــالل الديــن حممــد 
بــن عبدالرمحــن القزوينــي ( ت 739هـــ) ، حتقيــق خليــل 
ابراهيــم خليــل ، الطبعــة األوىل  ، سلســلة رشوح التلخيــص 
– 4- ، لبنــان – بــريوت ، دار الكتــب العلميــة 14٢3هـــ 

م.  ٢٠٠٢-
13. ، عمــر  خمتــار  أمحــد   : اللغــوي  الصــوت  دراســة 

14٢5هـــ-٢٠٠4م.  ، الكتــب  عــامل   ، القاهــرة 
الرعايــة لتجويــد القــراءة و حتقيــق لفــظ التــالوة بعلــم .14

ــا وألقاهبــا و تفســري  مراتــب احلــروف و خمارجهــا و صفاهت
معانيهــا و تعليلهــا و بيــان احلــركات التــي تلزمهــا : أليب 
ــق  ــن أيب طالــب القيــيس (ت 437هـــ ) ، حتقي حممــد مكــي ب
أمحــد حســن فرحــات ، الطبعــة الثالثــة ، األردن ،عــامن ، دار 

عــامر ، 1417هـــ - 1996م.
رس صناعــة اإلعــراب : أليب الفتــح عثــامن بــن جنــي .15

ــداوي   ــور حســن هن ــق الدكت ــة وحتقي ( ت 39٢هـــ ) ، دراس
ــة ، دمشــق ، دار القلــم ، 1413هـــ - 1993م. الطبعــة الثاني

رس الفصاحــة : أليب : حممــد عبــد اهلل بــن ســعيد بــن .16
ســنان اخلفاجــي احللبــي (ت466هـــ ) اعتنــى بــه وخــرج 
شــعره داود غطاشــة الشــوابكة ، الطبعــة األوىل ،االردن ،  
عــامن ،دار الفكــر نــارشون وموزعــون ،14٢7هـــ- ٢٠٠6م.

ــامعيل .17 ــة: اس ــاح العربي ــة و صح ــاج اللغ ــاح ت الصح
بــن محــاد اجلوهــري ،حتقيــق أمحــد عبــد الغفــور عطــار، 
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الطبعــة الرابعــة ، لبنــان ، بــريوت ، دار العلــم للماليــني 
،199٠م.

عــروس األفــراح يف رشح تلخيــص املفتــاح: هبــاء .1٨
الديــن الســبكي ( ت 773هـــ ) حتقيــق عبــد احلميــد هنــداوي 
14٢3هـــ  العرصيــة  املكتبــة   ، ،بــريوت  األوىل  ،الطبعــة 

-٢٠٠3م.
ــوب .19 ــن يعق ــد ب ــن حمم ــد الدي ــط : جم ــوس املحي القام

الفريوزآبــادي (ت ٨17هـــ)، حتقيــق مكتــب حتقيــق الــرتاث 
العرقــويس  نديــم  حممــد  بــإرشاف  الرســالة  مؤسســة   يف 
، الطبعــة الثامنــة ، لبنــان ، بــريوت ، مؤسســة الرســالة ، 

14٢6هـــ-٢٠٠5م.
الرشيــف .٢٠ حممــد  بــن  عــيل   : التعريفــات  كتــاب 

.19٨5  ، لبنــان  مكتبــة   بــريوت،   ، لبنــان   ، اجلرجــاين 
ــد .٢1 ــن امح ــل ب ــن اخللي ــد الرمح ــني : أليب عب ــاب الع كت

ــي  ــدي املخزوم ــق ، مه ــدي (1٠٠ – 175هـــ ) حتقي الفراهي
ــامرائي. ــم الس ، ابراهي

بــن .٢٢ عمــرو  بــرش  أليب   : ســيبويه  كتــاب  الكتــاب 
عثــامن بــن قنــرب ، حتقيــق ورشح عبــد الســالم هــارون الطبعــة 
ـ ٢٠٠9م. اخلامســة  ، القاهــرة ، مكتبــة اخلانجــي ، 143٠هــ

لســان العــرب : أليب الفضــل مجــال الديــن حممــد بــن .٢3
ــق  ــة و تدقي ــرصي ، مراجع ــي امل ــور األفريق ــن منظ ــرم ب مك
نضــال  و،  الديــن  شــمس  ابراهيــم   ، البقاعــي  يوســف   :
عــيل، الطبــة األوىل ، لبنــان بــريوت ، مؤسســة األعلمــي 

٢٠٠5م.  - 14٢6هـــ  للمطبوعــات: 
اللغــة العربيــة معناهــا ومبناهــا : متــام حســان ، الطبعة .٢4

اخلامســة ، القاهــرة ، عامل الكتــب 14٢7هـ -٢٠٠6.
املثــل الســائر يف أدب الكاتب والشــاعر: ضيــاء الدين .٢5

بــن األثــري ، قدمــه وعلــق عليــه امحــد احلــويف ، بــدوي طبانــة ، 
الطبعــة الثانيــة ، القاهــرة ، دار هنضــة مــرص ، بــدون تاريــخ .

خمــارج األصــوات الصامتــة عنــد الدكتــور غانــم .٢6
واحلديثــة  القديمــة  الدراســات  ضــوء  يف  محــد  قــدوري 
ــدر فخــري مــريان ،عــيل جــواد كاظــم ، جملــة  (بحــث) : حي
 ،  (٢) املجلــد  االنســانية  للدراســات  بابــل  جامعــة  مركــز 

٢٠1٢م. حزيــران   ،  (1) والعــدد 

ــدوري .٢7 ــم ق ــة :غان ــوات العربي ــم أص ــل اىل عل املدخ
احلمــد ، بغــداد ،منشــورات املجمــع العلمــي ،مطبعــة املجمع 

العلمــي ، 14٢٢هـــ -٢٠٠٢م.
املدخــل اىل علــم اللغــة ومناهــج البحــث اللغــوي .٢٨

ــة  ــرة ، مكتب ــة ، القاه ــة الثالث ــواب ، الطبع ــان عبدالت : رمض
اخلانجــي ، 1417هـــ -1997م.

مرشــد القــارئ اىل حتقيــق معــامل املقــارئ : البــن .٢9
الطحــان الســاميت ( ت56هـــ) ، حتقيــق حاتــم صالــح الضامن 
ــارات ،  ــني – اإلم ــة التابع ــرة ، مكتب ــة األوىل ، القاه ، الطبع

الشــارقة ، مكتبــة الصحابــة ٢٠٠7م.
الرمحــن .3٠ : عبــد  اللغــة وأنواعهــا  املزهــر يف علــوم 

جــالل الديــن الســيوطي رشحــه وضبطــه وصححــه : حممــد 
أمحــد جــاد املــوىل ، عــيل حممــد البجــاوي ، حممــد أبــو الفصــل 

ــخ. ــدون تاري ــر ، ب ــم ، دار الفك ابراهي
املعجــم الوســيط : جممــع اللغــة العربيــة ، الطبعــة .31

الرابعــة ، مجهوريــة مــرص العربيــة ، مكتبــة الــرشوق الدوليــة ، 
14٢5هـــ - ٢٠٠4م.

بــن .3٢ أمحــد  : أليب احلســني  اللغــة  مقاييــس  معجــم 
فــارس بــن زكريــا ، حتقيــق عبــد الســالم حممــد هــارون ، دار 

الفكــر للطباعــة و النــرش: 1399هـــ - 1979م.
مقدمــة يف علــم األصــوات العربيــة : عبــد الفتــاح .33

عبــد العليــم الــربكاوي ، الطبعــة الثالثــة ، القاهــرة ، اجلريــيس 
للطباعــة 14٢4هـــ ٢٠٠4م.

ــرة ، .34 ــان ، القاه ــام حس ــة : مت ــث يف اللغ ــج البح مناه
ــة ،199٠م. ــو املرصي ــة األنجل مكتب



LECTURER. SADIQ MAHDI KADHIMDEATH EUPHEMISM IN  IMAM ALI’S (PBUH) SPEECHES

  Thilhujja 1437 October 2015 177

16. Pyles, Thomas and J. Alego (1968). English: An Introduction to Language. London: Harcourt  
Brace Jovanovich, Inc.

17. Sampson, Geoffrey (2001). Principles of Pragmatics. London: Longman.

18. Stubbs, M. (2002). Words and Phrases: Corpus Studies of Lexical Semantics. London:  B l a c k w e l l 
Publishing. 

19. Swan, Michael (2005) 2nd ed. Practical English Usage. Oxford: OUP.

20. Verschueren, J. (1999). Understanding Pragmatics. London: Arnold. 

21. Warren, B (1992) “What Euphemism Tells us about the Interpretation of  Words”  
Studia Linguistica. Vol. 46/2/ PP. 128-172.

22. Wehmeier, S. (2000). Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current 

23.  English. Oxford: Oxford University Press. 

24. Widdowson, H.G. (1990). Aspects of Language Teaching. Oxford: OUP.

25. Wilson, D. (2003).“Relevance Theory and Lexical Pragmatics.” In Italian Journal of  L ingu istics , 
PP. 344-60. Available at: https://www.ucl.ac.uk/pals/research  /linguistics/publications/wpl/
04papers/wilson 

2. Arabic Sources 

القران ال���م 

وت: مؤسسة  . ١ ح نهج ال�الغة. ب�� . (ت. ٦٥٦ ه). �� � � حامد ع�د الحم�د بن ه�ه هللا المدائ�� � الحد�د, عز الدين ا�� ابن أ��
للمطبوعــات. مجلــد ١ و٢.  االعلــ�� 

� �كر بن ع�د القادر. (ت ٦٦٦ ه). مختار الصحاح. ال���ت : دار الرسالة. (١٩٨٣).  . ٢ الرازي , محمد بن أ��

. سلسلة �الغتنا ولغتنا (١). عمان: دار النفا�س لل���  . ٣ �
ع�اس , فضل حسن. (٢٠٠٩a) ال�الغة فنونها وأفنانها: علم المعا��

ــع.  ـ ـ ـ والتوز�ـ

_____________ .(٢٠٠٩b) ال�الغة فنونها وأفنانها: علم الب�ان وال�ديع. سلسلة �الغتنا ولغتنا (٢). عمان : دار النفا�س  ٤. 
ــع.  ــ ـ لل�ــ�� والتوز�ـ

. عمان: الدار المنهج�ة لل��� والتوز�ــــع.. ٥ �
. الجزء الثا�� � المسعودي , حم�د حسون �ج�ه. (٢٠١٥). المعجم االلس��

٦ .  . , �امل حسن. (١٩٩٩). ال�الغة والتطبيق. �غداد: وزارة التعل�م العا�� وال�حث العل�� مطلوب, أحمد و ال�ص��

٧ .  . �
� بن مو� (ت ٤٠٦ ه).  تحقيق الس�د هاشم الم�ال�� � محمد بن الحس��

�ف الر�� نهج ال�الغة , لجامعه ال��

ف: العت�ة العل��ة المقدسة.  ٨.  (٢٠١٠). النجف اال��  
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6. Conclusions

1. There are different types of death euphemism expressed by Imam Ali’ 
(PBUH) speeches.

2. Euphemisms in these speeches differ according to the intended addressee; 
largely according to the religious status and faith of the intended address-
ee.

3. Those addressing the Prophet’s (PBUHT) death are always euphemized.

4.  Those talk about the Imam’s (PBUH) death are o�en euphemized with 
some instances of non-euphemized expressions.

5.  Those which describe the Imam’s (PBUH) companion’s deaths are almost 
always euphemized. 

6. The Imam (PBUH) o�en does not euphemize the death of his enemies, 
because these speeches are delivered in the context of war and urging to 
do the Jihad.

7. In the context of talking about life and death, the Imam (PBUH) uses both 
euphemized and non-euphemized expressions. 

8. In terms or Arabic Rhetoric, which matches with modern linguistic research, 
particularly with ‘pragma-semantics’, the euphemized death expressions 
of the analyzed texts can be characterized largely as metonymies of quality, 
and as abstract  metaphors for abstract meanings, and sensible metaphors 
for abstract meanings. The non-euphemized death expressions take the 
form of some lexical items which literary and directly refer to death.



DEATH EUPHEMISM IN  IMAM ALI’S (PBUH) SPEECHES

174 Proceedings of Third International  Academic Al-Ameed Conference

A lexical Item or Expression

(Semantic Component)

ــمْ  هُ اؤُ تْ دِمَ كَ ــفِ َمــْوَت ، ُجثَّــةً ،  سُ
ــرْ ،  َ تِ األمحْ ــوْ ،   املَْ ــلٌ يْ ــةِ ، الوَ نِيَّ ، مَ
ــاحِ ،  مَ راً بِالرِّ ــجْ ــالِ ، شَ ــاً بالنِّصَ سّ حَ
بَتْبِهِ  كَ ، وَ ــهُ لُ مَ يْــهِ عَ لَ ــزَ عَ هَ أَجْ ،  وَ تُــلُ قْ
ــيْفِ ،  ــدَّ السَّ ــمْ حَ يْتُهُ طَ ــهُ ، أَعْ نَتُ بِطْ
 َ
ــاملِ ــلَ اهللاُ الظَّ هَ ــنْ أَمْ ئِ لَ ، وَ عُ ــارِ صَ مَ

ــهُ  لَ ــوَ  هُ وَ  ، هُ  ــذُ أَخْ ــوتَ  فُ يَ ــنْ  لَ فَ
 ، ــهِ يقِ طَرِ ـازِ  ـَ جمَ ــىلَ  عَ ــادِ  صَ املِرْ بَ
ــنِنيَ  ــا بِالسِّ نَ ْلِكْ ــكُ ، هتُ ْلِ مَ ،  هيَ ــامَ ِ احلْ
ضِ ،  ـرَ ـَ ــصِ اجلْ صَ يــعٌ ، غُ ِ رصَ ، وَ
ــتِ  تَكَ ــدْ هَ نَــاءِ ، قَ فَ ــضِ ، الْ ِ املَْضَ أَملَ وَ
ــكُ  اهِ لَــتِ النَّوَ أَبْ ــهُ ،  وَ تَ لْدَ امُّ جِ َــوَ اهلْ
 ، اتِ ــذَّ ــادِمَ اللَّ ــوقِ ، هَ هُ ــهُ ، الزُّ تَ دَّ جِ
اطِــعَ  قَ وَ  ، اتِ وَ ــهَ الشَّ ــصَ  نَغِّ مُ وَ

نِيَــات االْمْ

بْــضَ ، إبــدال ، فــراق ، طيــش ، وداع ، إبــراء الكلــم ، خلــو املــكان  بَــة ، قَ غِ ِلقـَـاَءهَُ  ، َرِضــى ، أَْكــَراَم ، رَ
، فقــد ، جمــيء اليــوم ، إحلــاق ، الشــهادة ، هــدوء ، خفــوت ، ســكون ، دار األمــن ، ركــوب الطريــق ، 
مــيض ، رواح ، الذهــاب ، انقطــاع املــدة ، املدبــر ، الرتحــال ، جمــاورة ، مرافقــة ، األولــني ، انتهــاء املــدة 

، اآلخــرة ، القيامــة، احلســاب،  اجــل، دار، الغائــب ، املنتظــر، األخــذ ، الــورود،  نــار ، زيــال ، انتقــال     
Context

(Pragmatic Component)

Metonymy of Quality & 

Abstract Metaphor for Abstract Meaning

 Metonymy of 
Quality & 

Sensible Meta-
phor for Abstract 

Meaning 

يَــا  نْ الدُّ ارِ ــنْ دَ ــهُ عَ مَ رَ أَكْ هُ / فَ نْــدَ ــا عِ ــهُ مَ َ لَ يضِ رَ هُ / وَ ــاءَ ــد صــىل اهللا عليــه لِقَ مَّ هُ ملِحَ انَ ــبْحَ تَــارَ سُ اخْ

ــي /  مِ وْ ــاءَ يَ ا جَ ــإِذَ وينِ / فَ ــدُ قِ فْ ــلَ أَنْ تَ بْ ــأَلُوين قَ  / فَاسْ ــوَ ــةِ البَلْ نَ ارَ قَ ــنْ مُ ــهَ عَ ــبَ بِ غِ رَ / وَ

ــمْ  ةَ / لِيَعِظْكُ ادَ ــهَ ائِــي الشَّ جَ الَ رَ ــوْ ــمْ / لَ نْكُ ــقُّ يبِ مِ ــوَ أَحَ ــنْ هُ ـي بِمَ نـِ َقَ أَحلْ تْنِي / وَ ــلَمَ أَسْ وَ

ــوا اهللاَ  قُ ــي / لَ مِ وْ ــاءَ يَ ئِــنْ جَ اهللاِ لَ ــوَ ايفِ / فَ ــرَ ونُ أَطْ ــكُ سُ اقِــي / وَ ــوتُ إِطْرَ فُ خُ ي / وَ وِّ ــدُ هُ

ــىلَ  ا عَ ــوْ ضَ مَ ــقَ / وَ ــوا الطَّري كِبُ فِهــمْ / رَ وْ ــدَ خَ عْ ــنِ بَ ارَ االْمْ ــمْ دَ لَّهُ أَحَ ــمْ / وَ هُ ورَ ــمْ أُجُ اهُ فَّ وَ فَ

ــعَ  طِ نْقَ ــونَ / تَ بُ اهِ ابِ / الذَّ ــوَ ــاءً لِلثَّ جَ رَ ــابِ / وَ قَ عِ ــنَ الْ ــاً مِ ف وْ احَ إِىلَ اهللاِ / خَ وَ ــرَّ ــقِّ / ال َ احلْ

مْ  لِكُ امَ وا بِأَعْ بَــادِرُ بَــادُ اهللاِ / فَ ــالَ عِ حَ ْ ــعَ الرتَّ مَ أَزْ بِــراً / وَ دْ انَ مُ ــا كَ ــا مَ نْهَ بَــلَ مِ أَقْ ــىضَ / وَ ــهُ / مَ تُ دَّ مُ

ــمْ  كُ ــسَ لَ يْ لَ ــهُ / أَوَ تَ الَئِكَ ــمْ مَ هُ ارَ أَزَ ــلَهُ / وَ سُ ــمْ رُ ِ ــقَ هبِ افَ هِ / رَ ارِ انِ اهللاِ يفِ دَ ــريَ ــعَ جِ ــوا مَ ونُ تَكُ

ــنيَ  ا إِىلَ املَْاضِ وْ ــرَ ْ تَ ملَ / أَوَ ٌ ــربَ تَ عْ مُ ةٌ وَ َ ــرصِ بْ ــنيَ تَ ــمُ املَْاضِ ائِكُ يفِ آبَ ــرٌ / وَ جَ دَ زْ ــنيَ مُ لِ ــارِ االْوَّ يف آثَ

 / بَلَــتْ ــدْ أَقْ ةَ قَ ــرَ إِنَّ االْخِ بُ / أَالَ وَ ــارَ ــتِ االْقَ فَعَ ــلْ دَ هَ ــاء / فَ تِهَ ــا إِىلَ انْ ة فِيهَ ــدَّ لُّ مُ كُ ــمْ / وَ نْكُ مِ

ــسَ  ليْ ــلٌ وَ افِ غَ ــةِ / وَ يَامَ قِ مَ الْ ــوْ ــهِ يَ قُ بأُمِّ ــيُلْحَ ــد سَ لَ لَّ وَ ــإِنَّ كُ ةِ / فَ ــرَ ــاءِ االْخِ نَ بْ ــنْ أَ ــوا مِ ونُ فَكُ

ــلُ  امِ عَ ــلِ الْ مَ يَعْ لْ ــلَ / فَ مَ الَ عَ ــابٌ وَ سَ ــداً حِ غَ ، وَ ــابَ سَ الَ حِ ــلٌ وَ مَ مَ عَ يَــوْ إِنَّ الْ نْــهُ / وَ ــول عَ فُ غْ بِمَ

ــهِ / ظَمِ ــذَ بِكَ خَ ؤْ ــلَ أَنْ يُ بْ لِهِ / قَ ــغُ انِ شُ ــلَ أَوَ بْ ــهِ / قَ لِ ــاقِ أَجَ هَ ــلَ إِرْ بْ ، قَ ــهِ لِ هَ ــامِ مَ ــمْ يفِ أَيَّ نْكُ مِ

ــرِ  ائِــبِ املُنتَظَ غَ ومِ الْ ــدُ بْــلَ قُ قَ ــالَمِ / وَ ارِ السَّ ــو إىلَ دَ عُ دْ تِــهِ / يَ امَ ارِ إِقَ نِــهِ لِــدَ ارِ ظَعْ ــنْ دَ دْ مِ وَّ يَتَــزَ لْ وَ
ودِ رُ ــوْ دِ املَ رْ ــوِ / إِىل الْ رِ ــدِ تَ ــزِ املُْقْ ي زِ عَ ةِ الْ ــذَ إِخْ / وَ

 / يــامً  رِ كَ يْــهِ  إِلَ ــهُ  بَضَ قَ فَ
بِيَّــهُ  نَ تعــاىل  اهللاُ  بَــضَ  قَ
اً  ــريْ خَ ـمْ  ـِ هبِ ـي  لنـِ أَبْدِ فَ  /
ــمْ  قُكُ ارِ فَ ــداً مُ غَ ــمْ / وَ نْهُ مِ
طِيــشُ  يَ الَ  ينَئِــذ  فَحِ  /
أَنَّ  دِدْتُ  ــوَ لَ وَ  / مُ ــهْ السَّ
ــمْ  يْنَكُ بَ وَ ـي  يْنـِ بَ قَ  ــرَّ فَ اهللاَ 
ء  ــرِ اعُ امْ دَ هُ / وَ ــاؤُ / لِقَ
 / لِلتَّالَقِــي  ــد  صِ رْ مُ
ــمْ  يْنَكُ بَ وَ يْنــي  بَ ــنَّ  قَ رِّ يُفَ لَ
 / ــمُ  لْ كَ الْ أُ  َ ــربْ يَ الَ  وَ  /
ــامِ  قِيَ اينِ وَ ــكَ ــوِّ مَ لُ ــدَ خُ عْ بَ
هِ  أَوْ ــي/  امِ قَ مَ ي  ِ ــريْ غَ
يــنَ  ذِ الَّ اينِ  ــوَ إِخْ ــىلَ  عَ
ــوهُ  مُ كَ أَحْ فَ آنَ  ــرْ قُ الْ ا  ــوُ لَ تَ
مَ  أَكــرَ وَ  / اقِهــمْ  فِرَ  /
عَ  ــمَ تَسْ أَنْ  مْ  هُ عَ ــامَ أَسْ
 / ــداً  أَبَ ــار  نَ ــيس  سِ حَ
أَنْ  مْ  هَ ــادَ سَ أَجْ ــانَ  صَ
 / بــاً  نَصَ وَ وبــاً  غُ لُ ــى  قَ لْ تَ
الَ  الباقِــي  َلَــفِ  اخلْ إِىلَ  وَ
نَ  وْ ــرَ ــتُمْ تَ سْ لَ نَ / أوَ ــوْ بْقَ يَ
ــونَ  سُ مْ يُ يَــا  نْ الدُّ ــلَ  أَهْ
بِ  ــرْ ــعَ قُ ــونَ / مَ بِحُ ويُصْ
وفِ  أُزُ وَ   / ــالِ  يَ الزِّ
ــتِ  فُّ لَ تَ وَ  / ــالِ  االنتِقَ
ةِ  ــدَ َفَ ةِ احلْ َ ةِ بِنُــرصْ اثَ ــتِغَ سْ االِ
ةِ  ــزَّ االْعِ وَ  ، ــاءِ بَ رِ االْقْ وَ
ــرِ  أَثَ ــىلَ  عَ وَ  / ــاءِ  نَ رَ قُ الْ وَ
ــيضِ  مْ يَ ــا  مَ املَْــايضِ 

/ بَاقِــي  الْ
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Table (7) summarizes the pragma-semantic analysis of the targeted texts.  

Table (7): A Pragma-Semantic Analysis of Death Euphemism in Imam Ali’s (PBUH) 
Speeches

Generating Euphemistic Uses of Death Expressions

(Pragma-Semantic Product)

Non-Euphemistic Uses 
of Death Expressions

(Semantic Product)
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Table (6):Euphemism in the Imam’s (PBUH) Advice to Consider Death
Euphemistic Uses Non-Euphemistic Uses

Form Figure of 
Speech

Type

َحــاَل  ْ ْزَمــَع ال��َّ
�
اَن ُمْدِبــرا� � َوأ

�
َمــا � َ�ــَل ِمْنَهــا 

ْ
ق
�
َوأ

ــعَ  ــوا مَ ونُ ْعَماِلــُكمْ تَكُ
�
َ�ــاِدُروا ِ�أ

َ
ِعَ�ــاُد ِهللا / ف

 / ــلَهُ  سُ رُ ـمْ  ـِ هبِ ــقَ  افَ رَ  / هِ  ارِ دَ يفِ  اهللاِ  انِ  ــريَ جِ
ــارِ  آثَ يف  ــمْ  كُ لَ يْــسَ  لَ أَوَ  / تَــهُ  الَئِكَ مَ ــمْ  هُ ارَ أَزَ وَ
ةٌ  َ بْــرصِ ــنيَ تَ ــمُ املَْاضِ ائِكُ يفِ آبَ ــرٌ / وَ جَ دَ زْ لِــنيَ مُ االْوَّ
لُّ  كُ ــمْ / وَ نْكُ ــنيَ مِ ا إِىلَ املَْاضِ وْ ــرَ ْ تَ ملَ / أَوَ ٌ ــربَ تَ عْ مُ وَ
بُ  ــارَ ــتِ االْقَ فَعَ ــلْ دَ هَ ــاء / فَ تِهَ ــا إِىلَ انْ ة فِيهَ ــدَّ مُ
ــنْ  ــوا مِ ونُ / فَكُ بَلَــتْ ــدْ أَقْ ةَ قَ ــرَ إِنَّ االْخِ / أَالَ وَ
مَ  وْ ــهِ يَ قُ بأُمِّ ــيُلْحَ ــد سَ لَ لَّ وَ ــإِنَّ كُ ةِ / فَ ــرَ نَــاءِ االْخِ بْ أَ
إِنَّ  ــهُ / وَ نْ ــول عَ فُ غْ ــسَ بِمَ ليْ ــلٌ وَ افِ غَ ــةِ / وَ يَامَ قِ الْ
الَ  ــابٌ وَ سَ ــداً حِ غَ ، وَ ــابَ سَ الَ حِ ــلٌ وَ مَ مَ عَ ــوْ يَ الْ
 ، ــهِ لِ هَ ــامِ مَ ــمْ يفِ أَيَّ نْكُ ــلُ مِ امِ عَ ــلِ الْ مَ يَعْ لْ ــلَ / فَ مَ عَ
بْــلَ أَنْ  لِهِ / قَ ــغُ انِ شُ بْــلَ أَوَ لِــهِ / قَ ــاقِ أَجَ هَ بْــلَ إِرْ قَ
ارِ  ــدَ ــهِ لِ نِ ارِ ظَعْ ــنْ دَ دْ مِ وَّ ــزَ يَتَ لْ ــهِ /وَ ظَمِ ــذَ بِكَ خَ ؤْ يُ
ومِ  ــدُ ــلَ قُ بْ قَ ــالَمِ / وَ ارِ السَّ ــو إىلَ دَ عُ دْ ــهِ / يَ تِ امَ إِقَ
/ إِىل  رِ ــدِ تَ يــزِ املُْقْ زِ عَ ةِ الْ ــذَ إِخْ ــرِ / وَ ــبِ املُنتَظَ ائِ غَ الْ

ودِ رُ ــوْ دِ املَ رْ ــوِ الْ

Metonymy Metonymy of Quality  / ــهُ  افَ خَ ــنْ  مَ تِ  املَــوْ ــنَ  مِ ــو  نْجُ يَ ــامَ  فَ
هُ / إنَّ اهللاَ تَعــاىلَ  ــدَ عِ وْ مَ مَ ــامَ ِ ــلَ احلْ عَ جَ وَ
ــر  أَمْ ادِيــاً بِكِتَــاب نَاطِــق وَ ــوالً هَ سُ ــثَ رَ بَعَ
إنَّ  ـكٌ / وَ الـِ ـهُ إالَّ هَ نـْ ْلِــكُ عَ ائــم، الَ هيَ قَ
اتُ  لِــكَ املُْهْ ــنَّ  هُ اتِ  ــبَّهَ املُْشَ ــاتِ  عَ املُْبْتَدَ
ـا  نـَ ْلِكْ هتُ الَ  وَ  / ــا  نْهَ مِ اهللاُ  ــظَ  فِ حَ ــا  مَ إالَّ 
يِّــتٌ  ــتَّى: فَمَ ال شَ ــوَ ــىلَ أَحْ ــنِنيَ / عَ بِالسِّ
ــىلً  بْتَ ــعٌ مُ ي ِ رصَ  / وَ ــزَّ عَ ــرُ يُ آخَ ــى / وَ بْكَ يُ
ــضِ  املَْضَ  ِ أَملَ وَ  / ضِ  ـرَ ـَ اجلْ ــصِ  صَ غُ وَ  /
ــودُ  /  ُ ــهِ جيَ سِ ــرُ بِنَفْ آخَ ، وَ ــودُ عُ ــدٌ يَ ائِ عَ / وَ
ــةَ  نَ ــهُ / آوِ بُ لُ طْ تُ يَ ــوْ املَْ ــا وَ يَ نْ ــبٌ لِلدُّ طَالِ وَ
ــهُ /  تَ لْدَ امُّ جِ ـوَ ـَ ــتِ اهلْ تَكَ ــدْ هَ ـاءِ / قَ نـَ فَ الْ
ــاةُ  َيَ احلْ ، وَ ــنَ ي ورِ هُ قْ ــمْ مَ يَاتِكُ تُ يف حَ ــوْ املَ فَ
ــكُ  اهِ ــتِ النَّوَ لَ أَبْ /  وَ ــنَ ي رِ اهِ ــمْ قَ تِكُ وْ يف مَ
لَّ  تَ أَوِ الــذُّ ــوقِ / املَْــوْ هُ الزُّ ــهُ / وَ تَ دَّ جِ
ـاء / أَالَ  نـَ ــا إِىلَ فَ ــيٍّ فِيهَ لُّ حَ كُ ــمْ / وَ كُ لَ
ــصَ  نَغِّ مُ وَ  ، اتِ ــذَّ اللَّ ــادِمَ  هَ وا  ــرُ كُ اذْ فَ

نِيَــات االْمْ اطِــعَ  قَ وَ  ، اتِ وَ ــهَ الشَّ

Metaphor Abstract Metaphor for 
Abstract Meaning

ــار أَبَداً /  ــيس نَ سِ عَ حَ ــمَ مْ أَنْ تَسْ هُ عَ ــامَ َوأَكــَرَم أَسْ
إِىلَ  بــاً / وَ نَصَ وبــاً وَ غُ ــى لُ قَ لْ مْ أَنْ تَ هَ ــادَ سَ ــانَ أَجْ َصَ
ــالِ /   يَ بِ الزِّ ــرْ ــعَ قُ نَ / مَ ــوْ بْقَ َلَــفِ الباقِــي الَ يَ اخلْ
ةِ  َ ــرصْ ةِ بِنُ اثَ ــتِغَ سْ ــتِ االِ لَفُّ تَ ــالِ / وَ وفِ االنتِقَ أُزُ وَ
ــىلَ  عَ ــاءِ / وَ نَ رَ قُ الْ ةِ وَ ــزَّ االْعِ ، وَ ــاءِ بَ رِ االْقْ ةِ وَ ــدَ َفَ احلْ

بَاقِــي / ــيضِ الْ مْ ــا يَ ــرِ املَْــايضِ مَ أَثَ

Metonymy Metonymy of Quality
Metaphor Sensible Metaphor for 

Abstract Meaning
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If my day (of death) comes, and it is sure to come, it will cause separation between me 
and you, although I am sick of your company and feel lonely even while being in your 
company.’ (Al-Jibouri, 2013:Vol.1:536).  

Text (40)

ــَراغ، 
َ
 َمَهــل َوف

�
� َدار� ُمْســَتْعَتب َعــ� ِ

ُتــْم ��
ْ
ن
�
ــَ�ِم، َوأ  َدار� السَّ

�
ْهــٌج َ�ْدُعــو إ�

َ
�ــُق ن ��

الطَّ
َ
َنــة ، ف ْعــَ�م َب�ِّ

�
 أ

�
ــُم ُهللا، َعــ�

�
ــوا، َرِحَم�

�
اْعَمل

 (نهــج 
ٌ
, واألعمــاُل مقبولــة

ٌ
 مســموعة

ُ
, والت��ــة

ٌ
, واأللســُن مطلقــة

ٌ
, واأل�ــداُن صح�حــة

ٌ
ُحــُف َمْ�ُشــوَرٌة، واألقــالُم جار�ــة والصُّ

(٢٠١٠: ١٦٨ : �
ال�الغــة, تحقيــق الم�ــال��

‘May Allah shower His mercy on you! Do act according to the clear signs because the 
way is straight and leads to the house of safety while you are in the position of seeking 
Allah’s favor and have time and opportunity. The books (of your deeds) are open and 
the pens (of the angels) are busy (recording your deeds) while your bodies are healthy, 
tongues are free, repentance is accepted and deeds are accorded recognition.’ (Al-Jibou-
ri, 2013:Vol.1:334).

Discussion:

 Texts (25)-(40) represent the Imam’s (PBUH) speeches when he addresses 
his followers to consider life and death. References to death are put in euphe-
mized as well as non-euphemized forms.  The euphemistic expressions largely 
take the form of ‘metonymies of quality’. An instance of ‘ metonymy of attribu-
tion or connection’ is also identified, in which both of the described thing, and 
the intended meaning are mentioned, but the attribute is used to describe an-
other thing rather than the described one. The same metonymies are viewed as 
‘abstract metaphors for abstract meaning’, and ‘sensible metaphors for abstract 
meaning’ (The ‘abstract meaning’ is ‘death’). These speeches include non-euphe-
mistic expressions which refer directly and by the semantic denotation to death. 
Table (6) shows the details of these uses. 
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is an opportunity for repentance and peaceful circumstances. (But you should act) before 
you are overtaken by narrow circumstances and distresses, or by fear and weakness, be-
fore the approach of the awaited death and before you are seized by the Almighty, the 
all-Powerful.’ (Al-Jibouri, 2013:Vol.1:294).    

Text (37)

َمَواِعــِظ، 
�
ــر� َوال

�
ك

ِّ
َتِفُعــوا ِ�الذ

ْ
َبَواِلــغ� ، َوان

�
ر� ال

ُ
ــذ ، َواْزَدِجــُروا ِ�النُّ ــَواِطع� وا ِ�ــاْ�ي السَّ ُ ، َواْعَتــ��ِ َواِفــع� � النَّ

َ ــوا ِعَ�ــاَد ِهللا ِ�الِعــ�� ِعظ� اتَّ
َ
 ف

ْرِد  ــو�
�
 ِإ� ال

ُ
ة

َ
ــَ�اق ، َوالسِّ ــْم ُمْفِظَعــاُت اْ�ُمــور�

�
ــِة، َوَدِهَمْت� ــْم َعَ�ِئــُق اْ�ْمِن�َّ

�
َقَطَعــْت ِمْن�

ْ
ــِة، َوان َمِن�َّ

�
ــْم َمَخاِلــُب ال

�
ــْد َعِلَقْت�

َ
ْن ق

�
أ
�
ــ�

َ
ف

ْيَهــا ِ�َعَمِلَهــا. (نهــج 
�
َهــا; َوشــاِهٌد َ�ْشــَهُد َعل �

َ  َمْح��
�

َها ِإ�
ُ
ْفــس َمَعَهــا َســاِئٌق َوَشــِه�د»ٌ :َســاِئٌق َ�ُســوق

َ
لُّ ن

�
الَمــْوُروِد» َوجــاءت �

 (٢٠١٠: ١٣٩ : �
ال�الغــة, تحقيــق الم�ــال��

‘O servants of Allah! Take lesson from useful items of instruction and shining indications. 
Be cautioned by effective items of warning. Get benefit from preaching and admonition. 
It is as though the claws of death are pressed in you, the connection of hope and desires 
has been cut asunder, hard affairs have befallen you and you march is towards the place 
where everyone has to go, namely death. Hence, » «ْفــس َمَعَهــا َســاِئٌق َوَشــِه�د

َ
لُّ ن

�
 with َوجــاءت �

every person there is a driver and a witness (Qur’an, 50:21). The driver drives him to-
wards resurrection while the witness furnishes testimony about this deeds.’ (Al-Jibouri, 
2013:Vol.1:296-7).

Text (38)

 
َ

ْن ُيْؤَخــذ
�
ْ�ــَل أ

َ
ِســِه ق � ُمَتَنفَّ ِ

َواِن ُشــُغِلِه، َو��
�
ْ�ــَل أ

َ
َراِغــِه ق

َ
� ف ِ

َجِلــِه ، َو��
�
ْ�ــَل ِإْرَهــاِق أ

َ
ــاِم َمَهِلــِه، ق َّ�

�
� أ ِ

ــْم ��
�
َعاِمــُل ِمْن�

�
َ�ْعَمــِل ال

�
ل
َ
ف

 (٢٠١٠: ١٤٠ : �
اَمِتــِه. (نهــج ال�الغــة, تحقيــق الم�ــال��

َ
ِإق ِلــَدار�  ْعِنــِه  ِمــْن َدار� ظ� ْد  وَّ َ� َ َيــ��

�
َول َدِمــِه، 

َ
ِلَنْفِســِه َوق ْد  ـــُ�َمهِّ

�
َول ِمــِه،  ظ�

�
ِ�ك

‘Every one of you should do whatever he has to do during his days of life before death 
approaches him, in his leisure before his occupation, as he breathes before he is over-
taken by suffocation. He should provide for himself and for his journey. He should collect 
provisions from his place of halt for his place of stay.’ (Al-Jibouri, 2013:Vol.1:298).   

Text (39)

ــنَّ 
َ
ق ُ�َفرِّ

�
ـ  ل �

ِتَيــ��ِّ
�
َ�أ

�
ـ  َول �ْ َجــاَء َيــْوِ�� ــ��ِ

�
ــَوِهللا ل

َ
ــْم؟ ف

�
�

�
لَّ ل

ُّ
و� الــذ

�
َمــْوَت أ

�
ــْم؟ ال

�
�  َحقِّ

�
ِجَهــاِد َعــ�

�
ــْم َوال

�
ــْم�  َمــا َتْ�َتِظــُروَن ِبَنْ���

�
��

ْ َ�ــا ِلَغ��
�
َ� أ

 (٢٠١٠: ٢٩٠ : �
(نهج ال�الغة, تحقيق الم�ال�� ِث��

�
ُ ك ْ ��

َ
ْم غ

�
ال، َوِ��

َ
ْم ق

�
نا ِلُصْحَبِت�

�
ْم َوأ

�
� َوَ�ْ�َن� َبْي��

‘May the others (your foes) have no father! What are waiting for with regard to your en-
deavor, when fighting for your rights? For you there is either death or disgrace. By Allah! 
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enjoying fresh health waiting for ailments and those who are living looking for the hour 
of death? When the hour of departure comes closer, the journey is at hand with bangs 
of grief and trouble. When the suffering of sorrow, suffocation of saliva and the time will 
arrive for calling relatives and friends for help, for changing sides on the bed…’ (Al-Jibou-
ri, 2013:Vol.1:291).  

Text (34)

لٍّ 
�
ــْت، َوِلــ�

�
َ�ل

ْ
ق
�
ــْد أ

َ
نَّ اْ�ِخــَرَة ق َ� َو��

�
َهــا، أ َهــا َصابُّ ــاِء اْصَطبَّ

َ
ُصَ�اَ�ــِة اْ�ن

�
 ك

ٌ
ــْم َيْبــَق ِمْنَهــا ِإ�َّ ُصَ�اَ�ــة

�
ل
َ
اَء، ف

َّ
ــْت َحــذ

�
ــْد َول

َ
َ�ــا ق

ْ
ن َ� َو�نَّ الدُّ

�
أ

َيــْوَم 
�
نَّ ال ِقَ�اَمــِة، َو��

�
ــِه َيــْوَم ال مِّ

�
َحُق �أ

�
ــد َســُ�ل

�
لَّ َول

�
ــِإنَّ �

َ
َ�ــا، ف

ْ
ن ْبَنــاِء الدُّ

�
ــوا ِمــْن أ

ُ
ون

�
ْبَنــاِء اْ�ِخــَرِة، َوَ� َت�

�
ــوا ِمــْن أ

ُ
ون

�
�

َ
ِمْنُهَمــا َبُنــوَن، ف

 (٢٠١٠: ١٠٢ : �
ــدا� ِحَســاٌب َوَ� َعَمــَل. (نهــج ال�الغــة, تحقيــق الم�ــال��

َ
َعَمــٌل َوَ� ِحَســاَب، َوغ

‘You should know that this world is moving rapidly and nothing has remained of it except 
the last particles like dregs of a vessel which has already been emptied.  Beware, the 
Herea�er is advancing, and each of these worlds (this and the one to come) has sons 
(followers). You should become sons of the Herea�er and not become sons of this world 
because on the Day of Judgment, every son wil cling to his mother. Today is the day of 
deed, and there is no reckoning, while tomorrow will be the day of reckoning wherein 
there will be no (opportunity for) deed.’ (Al-Jibouri, 2013:Vol.1:232).    

Text (35)

 �
الَمــْوُت ��

َ
َمــاِء، ف

�
ــْرَوْوا ِمــَن ال َمــاِء تَ ــُيوَف ِمــَن الدِّ وا السُّ ْو َروُّ

�
ــة، أ

�
� َمَحل ِخــ��

�
أ ــة، َوتَ

�
ل

َ
 َمذ

�
وا َعــ� ِقــرُّ

�
أ
َ
ِقَتــاَل، ف

�
ُم ال

�
ــد اْســَتْطَعُمو�

َ
 ق

 (٢٠١: ١٠٧ : �
�ــَن. (نهــج ال�الغــة, تحقيــق الم�ــال�� اِه��

َ
ــْم ق

�
� َمْوِت�

َحَ�ــاُة ��
�
�ــَن، َوال ــْم َمْقُهور�

�
َحَ�اِت�

‘They are asking you for morsels of the battle. So, either you remain in ignominy and the 
lowest status or drench your swords with blood and quench your thirst. Real death is to 
live in subjugation, while real life is in dying as subjugators.’ (Al-Jibouri, 2013:Vol.1:242).     

Text (36)

ــِة،  َ�ِق�َّ
�
ْيَنــِة اِالْرَشــاِد، َوَراَحــِة اْ�ْجَســاِد، َوَ�اَحــِة االْحِ�َشــاِد ، َوَمَهــِل ال

َ
� ف ِ

وُح ُمْرَســٌل، �� ِخَنــاُق  ُمْهَمــٌل، َوالــرُّ
�
اْ�َن ِعَ�ــاَد ِهللا َوال

َغاِئــِب 
�
ال ــُدوِم 

ُ
ق ْ�ــَل 

َ
َوق ُهــوِق،  َوالزُّ ْوع�  َوالــرَّ َمِضيــِق، 

�
َوال ْنــِك  الضَّ ْ�ــَل 

َ
ق َحْ�َ�ــِة 

�
ال ِفَســاح� 

ْ
َوان ْ�َ�ــِة،  التَّ ــار�  ظ�

ْ
ن َو�� ِة،  َمِشــ�َّ

�
ال ــِف 

ُ
ن
�
َوأ

 (٢٠١٠: ١٣٧-٨ : �
. (نهــج ال�الغــة, تحقيــق الم�ــال�� ُمْقَتــِدر�

�
�ــز� ال َع��

�
ِة ال

َ
ْخــذ ــر� َو�� الُمنَتظ�

 ‘O servants of Allah! Since the neck is free from the loop and the spirit is also unfettered, 
now you have time for seeking guidance. You are in an ease of the body; you can assem-
ble in crowds, the rest of life is before you; you have the opportunity to act at will; there 
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ْخَرَهــا 
َ
َهــا َوف ــِإنَّ ِعزَّ

َ
اِئَهــا َوُ�ْؤِســَها، ف َّ َ ِع�ِمَهــا، َوَ� َتْجَزُعــوا ِمــْن ��

َ
�َ�ِتَهــا َون َهــا، َوَ� َتْعَجُبــوا َب�� ْخر�

َ
َ�ــا َوف

ْ
ن � ِعــزِّ الدُّ ِ

ُســوا ��
َ
ــَ� َتَناف

َ
ف

َنــاء. 
َ
 ف

�
ٍّ ِفيَهــا ِإ� لُّ َ��

�
ِتَهــاء، َو�

ْ
 ان

�
ة ِفيَهــا ِإ� لُّ ُمــدَّ

�
َفــاد، َو�

َ
 ن

�
اَءَهــا َوُ�ْؤَســَها ِإ� َّ َ  َزَوال، َو��

�
ِع�َمَهــا ِإ�

َ
�َ�َتَهــا َون ِقَطــاع، َوز�

ْ
 ان

�
ِإ�

 (٢٠١٠: ١٧٣ : �
(نهــج ال�الغــة, تحقيــق الم�ــال��

‘So do not hanker a�er worldly honor and its pride, and do not feel happy over its beau-
ties and bounties, nor should you wail over its damages and misfortunes because its 
honor and pride will end while its beauty and bounty will perish; its damages and misfor-
tunes will pass away.’ (Al-Jibouri, 2013:Vol.1:342).    

Text (32)

ــْم 
�
�َ ِمْن� َماِضــ��

�
 ال

�
ــْم َتــَرْوا ِإ�

�
َول

�
ــوَن� أ

�
ْنُتــْم َتْعِقل

�
، ِإْن ك ٌ َ ٌة َوُمْعَتــ�� �َ َتْ�ــِ�َ َماِضــ��

�
ــُم ال

�
� آَ�اِئ� ِ

�َ ُمْزَدَجــٌر َو�� ِلــ�� ــار� اْ�وَّ
َ
� آث

ــْم ��
�
�

�
ْ�ــَس ل

�
َول

�
أ

ــٌت  َم�ِّ
َ
: ف ْحــَوال َشــ��َّ

�
 أ

�
َ�ــا ُ�ْمُســوَن وُ�ْصِ�ُحــوَن َعــ�

ْ
ن ْهــَل الدُّ

�
ــَرْوَن أ ْســُتْم تَ

�
� َ� َيْ�َقــْوَن� أَول ِ

ــِف ال�ــا��
�
َخل

�
 ال

�
� َ� َيْرِجُعــوَن، َو��

اِفــٌل َولْ�ــَس 
َ
ُ�ــُه، َوغ

�
َمــْوُت َ�ْطل

�
َ�ــا َوال

ْ
ن �ــــــٌع ُمْبَتــً�، َوَعاِئــٌد َ�ُعــوُد، َوآَخــُر ِبَنْفِســِه َ�ُجــوُد ، َوَطاِلــٌب ِللدُّ ى، َوَ�� ، َوآَخــُر ُ�َعــزَّ

�
ُيْ�ــ�

اِطــَع اْ�ْمِنَ�ــاِت، 
َ
ــَهَواِت، َوق ــَص الشَّ اِت، َوُمَنغِّ

َّ
ــذ

�
ــُروا َهــاِدَم الل

�
�

ْ
اذ

َ
َ� ف

�
�أ � ِ

َ�ــا��
�
� ال � َمــا َ�ْمــ��ِ َمــا��ِ

�
ــر� ال

َ
ث
�
 أ

�
ِ�َمْغُفــول َعْنــُه; َوَعــ�

ْحَســاِنِه.  ْعــَداِد ِنَعِمــِه َو��
�
ــِه، َوَمــا َ� ُ�ْحــَ� ِمــْن أ َداِء َواِجــِب َحقِّ

�
 أ

�
َقِب�َحــِة، َواْســَتِعيُنوا َهللا َعــ�

�
ُمَســاَوَرِة ِلْ�ْعَمــاِل ال

�
ِعْنــَد ال

 (٢٠١٠: ١٧٣ : �
(نهــج ال�الغــة, تحقيــق الم�ــال��

‘Do you not see that your predecessors do not come back and surviving followers do not 
remain? Do you not observe that the people of the world pass mornings and evenings 
in different conditions? Thus, (somewhere) a dead person is mourned, someone else is 
being consoled, someone else lowers his head to distress, someone else is inquires [sic] 
about a sick person, someone else draws his last breath, someone else is hankering over 
the world even while death is looking for him. Someone is forge�ul but he is not forgot-
ten (by death), and on the footsteps of the predecessors do survivors walk. Beware! At 
the time of commi�ng evil deeds, remember the destroyer of joys, the spoiler of plea-
sures and the killer of desires (namely death). Seek assistance of Allah for fulfillment of 
His obligatory rights and for (thinking Him) for [sic] His countless bounties and benevo-
lence.’ (Al-Jibouri, 2013:Vol.1:342).      

Text (33)

 
َ
ــة

َ
ن َ�َقــاِء ِإ�َّ آو�

�
ِة ال ْهــُل ُمــدَّ

�
ــَقِم؟ َوأ َل السَّ ــَواز�

َ
ــِة ِإ�َّ ن حَّ َضــاَرة الصِّ

َ
فهــْل ي�تظــُر أهــُل �ضاضــة الشــ�اِب إال حــوان  الهــرْم� وأهــُل غ

ِة  ِة ِبُنــْ�َ
َ
ــِت اِالْســِتَغاث فُّ

�
، َوَتل َجــَرض�

�
َصــص� ال

ُ
َمَضــض� ، َوغ

�
ــِم ال

�
ل
�
ــِق، َوأ

�
َقل

�
ــز�  ال

�
ُزوِف االنِتَقــاِل، َوَعل

�
َ�ــاِل  َوأ ــْرِب ال�ِّ

ُ
َفَنــاِء؟ َمــَع ق

�
ال

  (٢٠١٠: ١٣٣ : ــاِء! (نهــج ال�الغــة, تحقيــق الم�ــال���
َ
ُقَرن

�
ِة َوال ِعــزَّ

ْ
َ�ــاِء، َوا� ��

ْ
ق

ْ
َحَفــَدِة َوا�

�
ال

‘’Are these people, who are young, wait for the back-bending of old age, those who are 
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َ�ْســَمَع  ْن 
�
أ ْســَماَعُهْم 

�
أ �ــَرَم 

�
َوأ َتــُه، 

�
َمَ�ِئك َزاَرُهــْم 

�
َوأ ُه، 

�
ُرُســل ِبِهــْم  ــَق 

َ
َراف ِە،  َدار�  � ِ

اِن ِهللا �� َ ِجــ�� َمــَع  ــوا 
ُ
ون

�
َت� ــْم 

�
ْعَماِل�

�
ِ�أ َ�ــاِدُروا 

َ
ف

 (٢٩٨  :٢٠١٠ : �
الم�ــال�� ال�الغــة, تحقيــق  (نهــج   

�
َص�ــا

َ
َون  

�
ُغ��ــا

�
ل  َ ــ��

�
َتل ْن 

�
أ ْجَســاَدَهْم 

�
أ َوَصــاَن   ، َ�ــدا�

�
أ ــار 

َ
ن َحِســ�س 

‘You should, therefore, be quick in performance of (good) deeds so that your way may be 
with His neighbors in His abode. He made His Prophet’s companions from among these 
neighbors and made the angels visit them. He has honored their ears so that the sound 
of Hale-fire may never reach them, and He has afforded protection to their bodies from 
weariness and fatigue.’ (Al-Jibouri, 2013:Vol.2:26).     

Text (28)

َب  �َّ َ�ْضَطــر�
�
ْفِســِه أ

َ
 ن

�
ى َعــ�

�
ــِة� َوَوأ

�
ِ�ل

ْ
ِحيَتــاِن َواْ�ف

�
ــِق ال

�
ُهَمــا ِمــْن َخل

َ
ْوق

َ
 َمــا ف

�
َهَمَجــة إ�

�
ِة َوال رَّ

َّ
َواِئــَم الــذ

َ
ْدَمــَج ق

�
ُســْ�َحاَن َمــْن أ

َ
ف

 (٢٠١٠: ٢٧١ : �
اَيَتــُه. (نهــج ال�الغــة, تحقيــق الم�ــال��

َ
َفَنــاَء غ

�
ِحَمــاَم َمْوِعــَدُە، َوال

�
وَح، ِإ�َّ َوَجَعــَل ال ــَج ِف�ــِه الــرُّ

�
ْول

�
ــا أ َشــَبٌح ِممَّ

‘Glorified is Allah Who has assigned feet to small ants, and also to those above them, to 
the serpents and elephants. He infuses a spirit will move, but that death is its promised 
place and destruction its final end.’ (Al-Jibouri, 2013:Vol.1:502).   

Text (29)

َهاِت ُهــنَّ  ُمَشــبَّ
�
ُمْبَتَدَعــاِت ال

�
ائــم، َ� َيْهِلــُك َعْنــُه إ�َّ َهاِلــٌك ، َو�نَّ ال

َ
ْمــر ق

�
اِطــق َوأ

َ
 ِ�ِكَتــاب ن

�
 َ�َعــَث َرُســوً� َهاِد�ــا

�
عــا� إنَّ َهللا تَ

 (٢٠١٠: ٢٧٦ : �
اُت إ�َّ َمــا َحِفــظ� ُهللا ِمْنَهــا، (نهــج ال�الغــة, تحقيــق الم�ــال��

�
ُمْهِلــ�

�
ال

‘There is no doubt that Allah sent down the Prophet وســلم والــه  عل�ــه  هللا   as a guide صــ� 
with an eloquent Book and a standing command. No one will be ruined by it except one 
who ruins his own self. Certainly, only doub�ul innovations cause ruin except those from 
which Allah protects you.’ (Al-Jibouri, 2013:Vol.1:509).    

Text (30)

 (٢٠١٠: ٢٣٠ : �
(نهج ال�الغة, تحقيق الم�ال�� َ� ِن�� َنا ِ�السِّ

�
، َوَ� ُتْهِل� َ� َقاِنِط��

�
َنا ِمَن ال

�
ْيَثَك، َوَ� َتْجَعل

َ
اْسِقَنا غ

َ
ُهمَّ ف

�
 الل

‘O Lord! Give us to drink from You rain and do not disappoint us, nor kill us by years (of 
drought),’ (Al-Jibouri, 2013:Vol.1:438). 

  

Text (31)
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Table (5): Euphemism about the Imam’s (PBUH) Enemies’ Deaths
Euphemistic Uses Non-Euphemistic Uses

Form Figure of 
Speech

Type

تَْنقَِطَع ُمدَّتُھُ / َمَضى  Metonymy Metonymy of 
Quality

 َوتُْدِرَكھُ َمنِیَّتُھُ / فََوْیٌل لَِك یَا بَْصَرةُ 
/ َوَسیُْبتَلَى أَْھلُِك بِاْلَمْوِت اْالْحَمِر / 
َماحِ /  َحّساً بالنَِّصاِل / َوَشْجراً بِالّرِ

فَاْقتُلُوهُ / َوأَْجَھَز َعلَْیِھ َعَملُھُ / َوَكبَتْبِِھ 
بِْطنَتُھُ / أَْعَطْیتُُھْم َحدَّ السَّْیِف / َوفَاتِِھ 
/ َمَصاِرُعُھْم / َولَئِْن أَْمَھَل هللاُ الظَّاِلَم 
فَلَْن یَفُوَت أَْخذُهُ / َوُھَو لَھُ بَالِمْرَصاِد 
َعلَى َمَجاِز َطِریِقِھ، َوبَِمْوضعِ الشََّجا  

ِمْن َمَساغِ ِریِقِھ   

Metaphor Abstract Meta-
phor for Abstract 

Meaning

5.5. Euphemism in the Imam’s (PBUH) Advice to Consider Death

Text (25) 

ــا  مَّ
�
ُهــَدى ، َوأ

�
ُهــْم َســْمُت ال

�
، َوَدِل�ل ُ� َ�ِقــ��

�
ُهــْم ِفيَهــا ال

ُ
ِضَ�اؤ

َ
ْوِلَ�ــاُء ِهللا ف

�
ــا أ مَّ

�
أ
َ
، ف َحــقَّ

�
َهــا ُ�ْشــِ�ُه ال

َّ
 ِالن

ً
 ُشــْبَهة

ُ
ــْبَهة َ�ِت الشُّ َمــا ُســمِّ

َّ
ن  َو��

ــُه. (نهــج  َح�َّ
�
َ�َقــاَء َمــْن أ

�
ــُه، َوال ُ�ْعــَ� ال

َ
َمــا َيْنُجــو ِمــَن الَمــْوِت َمــْن َخاف

َ
َعــْ�، ف

�
ُهــُم ال

�
ــالُل، َوَدِل�ل ُهــْم الضَّ

ُ
ُدَعاؤ

َ
ْعــَداُء ِهللا ف

�
أ

 (٢٠١٠: ٩٨ : �
ال�الغــة, تحقيــق الم�ــال��

 ‘Doubt is named so because it looks like the truth. As for those who love Allah, their con-
viction serves them like light, the direction of the right path (itself) serves as its guide, 
whereas the enemies of Allah, in time of doubt they advocate misguidance in the dark-
ness of doubt. Their guide is blindness. One who fears death cannot escape it, nor can 
one who fears for the eternal life secure it.’ (Al-Jibouri, 2013:Vol.1:227).   

Text (26)

َحــاَل ِعَ�ــاُد ِهللا اْ�ْخَ�ــاُر، (نهــج ال�الغــة,  ْ ْزَمــَع ال��َّ
�
، َوأ اَن ُمْدِبــرا�

�
َ�ــَل ِمْنَهــا َمــا �

ْ
ق
�
اَن ُمْقِ�ــً�، َوأ

�
َ�ــا َمــا �

ْ
ن ْدَبــَر ِمــَن الدُّ

�
ــْد أ

َ
ــُه ق

َّ
أال ِإن

 (٢٠١٠: ٢٩٥ : �
تحقيــق الم�ــال��

 ‘Beware, things in this world which were forward have become things of the past, and 
those which are behind are going ahead. The virtuous people of Allah have made up their 
minds to leave.’ (Al-Jibouri, 2013:Vol.1:546).   

Text (27)
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  Text (23) 

 
َ
ِب�ــِه َ�ْخَضُمــوَن َمــاَل ِهللا َخْضــَم اْ�ِ�ــل ِنْ�َتــة

�
ــاَم َمَعــُه َبُنــو أ

َ
ِفــِه ، َوق

�
ِ��لــِه َوُمْعَتل

َ
�َ ن  ِحْضَ�ْ�ــِه  َبــ��ْ

�
اِفَجــا

َ
اِلــُث الَقــْوِم، ن

َ
ــاَم ث

َ
ْن ق

�
 أ

�
 ِإ�

 (٢٠١٠: ٥٥ : �
َبْ�ِ�ــِه ِ�ْطَنُتــُه. (نهــج ال�الغــة, تحقيــق الم�ــال��

�
ــُه، َو�

�
ْ�ــِه َعَمل

�
ْجَهــَز َعل

�
ــُه ، َوأ

�
ْتل

َ
ْ�ــِه ف

�
ــَث َعل

�
َت�

ْ
ِن ان

�
 أ

�
، ِإ� ِ�يــع� ال�َّ

‘[t]ill the third man of these people stood up with a heavy hest between his dung and fod-
der. With him his offspring by the grand-father (Umayyah) also stood up, swallowing up 
Allah’s wealth like a camel devouring the spring foliage till its rope broke down, its deeds 
finished him, its gluttony brought him down on its knees.’ (Al-Jibouri, 2013:Vol.1:109).   

Text (24)

 :٢٠١٠ : �
� (نهــج ال�الغــة, تحقيــق الم�ــال�� َحــقِّ

�
ــاَ�ا� ِلل

َ
 ِمــَن الَ�اِطــِل، َون

�
ــ��َ ِ�ــِه َشــاِف�ا

�
ــْ�ِف، َو� ْعَطْيُتُهــْم َحــدَّ السَّ

�
َبــْوا أ

�
ــِإْن أ

َ
ف

 (٧٤

‘If they refuse (to obey), I will offer them the edge of sword which suffices for a cure for 
wrongdoing and for supporting what is right.’ (Al-Jibouri, 2013:Vol.1: 180).   

Discussion:

 Texts (14)-(24) illustrate the  Imam’s (PBUH) references to the deaths of  
his enemies and those non-faithful Muslims. The former type of people include 
those atheists as well as those Muslims who fought against him a�er the death 
of the Prophet (PBUHT). The latter are those Muslims who kept on disagreement 
with the Imam (PBUH) a�er the Prophet’s (PBUHT) death (see  الحد�ــد � ابــن ا��  (D. 
656 A.H.: Vol. 1: 167-70, 387; Vol. 3: 6-11)).   Most of these references are no-eu-
phemized. The lexical items used:  ــوُە

�
ُتل

ْ
اق

َ
َصــاِل � َوَشــْجرا� � ف  �النِّ

�
َمــْوِت اْ�ْحَمــر� � َحّســا

�
َ�ْ�ــٌل � ِ�ال

َ
ُتــُه � ف   َمِن�َّ

ُعُهــْم � أخــذ الظالــم � �المرصــاد   اِتــِه َمَصار�
َ
ــْ�ِف � َوف ْعَطْيُتُهــْم َحــدَّ السَّ

�
َبْ�ِ�ــِه � أ

�
ْجَهــَز � َو�

�
-refer by their se � َوأ

mantic (literal) meanings directly to death (see ,136 ,639 ,739 ,636 :1983)  الــرازي 
731 ,136 ,560  ,115 ,521 ,329)). Two instances of euphemized references to the 
death of such people are put in the form of ‘metonymy of quality’, which are at 
the same time ‘abstract metaphors for abstract meaning’. They are َ��ُتُه � َم  َتْنَقِطَع ُمدَّ
�. Table (5) shows this discussion. 
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with arrows and striking them with spears so that their forward rows might fall on the 
rear ones like thirsty camels that have been turned away from their drinking place and 
removed from their water-points.’ (Al-Jibouri, 2013:Vol.1:355).     

Text (19)
 : �

ُهْم ِ�َخَطاَ�اُهــْم. (نهــج ال�الغــة, تحقيــق الم�ــال��
�
ْ�ِســل

�
ِلَمَتُهــْم، َوأ

�
ْت � ُضــْض َجَماَعَتُهــْم، َوَشــ�ِّ

ْ
اف

َ
َحــقَّ ف

�
وا ال ــِإْن َردُّ

َ
ُهــمَّ ف

�
الل

 (٢١٢  :٢٠١٠

‘O Lord! If they reject the truth, disperse their group, divide their words (opinion) and 
destroy them on account of their sins’ (Al-Jibouri, 2013: Vol.1: 390).  

Text (20)

 (٢٠١٠: ٢١٦ : �
� هِذِە،(نهج ال�الغة, تحقيق الم�ال�� ْحَت ِعَماَم��ِ اَن تَ

�
ْو �

�
وُە، َول

�
ُتل

ْ
اق

َ
َعار� ف ا الشِّ

َ
 هذ

�
َ� َمْن َدَعا ِإ�

�
أ

‘Beware! Whoever invites to this course, kill him, even though he may be under this 
headband of mine.’ (Al-Jibouri, 2013:Vol.1:404).  

Text (21)

ها 
�
�� َبْ�َنــا ُهــَو َ�ْســَتِق�ل

�
َ�ــا َعَج�ــا

َ
َحــا،[...] ف َ ِمنَهــا َمَحــلُّ الُقْطــِب ِمــَن الرَّ �

�
نَّ َمَحــ�

�
ــُم أ

�
َ�ْعل

�
ــُه ل

َّ
ن ــالٌن، َو��

ُ
َصهــا ف َقمَّ َقــْد تَ

�
َمــا َوهللا ل

�
 أ

 (٢٠١٠: ٥٠-٥٣ : �
َعْيَهــا � ) نهــج ال�الغــة, تحقيــق الم�ــال�� ْ َرا ��َ َشــدَّ َمــا َ�َشــطَّ

�
ــِه ـ ل اِت

َ
 َعَقَدَهــا الَخــَر َ�ْعــَد َوف

ْ
ــِه ِإذ � َحَ�اِت

��

‘By Allah, the son of Abu Quhafah (Abu Bakr) ou�itted himself with it (caliphate) while 
fully knowing that my status in relationship to it is the same as that of the axis in rela-
tionship to the handmill. […] It is odd how during his lifetime, he (Abu Bakr) wished to 
be released from the caliphate burden, but he secured it for the other (Omar) a�er his 
death. There is no doubt these two men shared its udders strictly among themselves.’ 
(Al-Jibouri, 2013:Vol.1:108-9).     

Text (22) 

َحُدُهــْم. (نهــج ال�الغــة, 
�
� أ

َّ��
�
� َجَماَعــة َزَعــَم أ

َهــا ��
�
مْحَنــِة، َحــ��َّ ِإذا َمــ��َ ِلَســِ��ِلِه َجَعل

�
ِة ال ِة، َوِشــدَّ ُمــدَّ

�
 ُطــوِل ال

�
ُت َعــ� ْ َ َصــ��

َ
 ف

 (٢٠١٠: ٥٣ : �
تحقيــق الم�ــال��

 ‘Nevertheles, I remained patient despite a length of period and the hadship of the trail, 
until when he went his way (i.e. died), he placed the matter (of caliphate) before a group, 
regarding myself to be one of its (shura’s) members. 
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Text (15) 
�ِقــِه.  ــَجا  ِمــْن َمَســاغ� ر� �ِقــِه، َوِ�َمْوضــع� الشَّ  َمَجــاز� َط��

�
ــُه َ�الِمْرَصــاِد َعــ�

�
ُە، َوُهــَو ل

ُ
ْخــذ

�
ــْن َ�ُفــوَت أ

�
ل
َ
اِلــَم ف ْمَهــَل ُهللا الظ�

�
�ْ أ ــ��ِ

�
َول

 (٢٠١٠: ١٦٩ : �
(نهــج ال�الغــة, تحقيــق الم�ــال��

‘Although Allah gives a respite to an oppressor, His might does not spare him. Allah takes 
hold of him on the passage of his way and the status of that which suffocates the throats’ 
(Al-Jibouri, 2013:Vol.1:338).  

Text (16)

ُتــُه. (نهــج  ــُه َمِن�َّ
�
ُتــُه، َوُتْدر�ك ْن َتْنَقِطــَع ُمدَّ

�
، إ� أ ُّ � ــ��ِ ــُع ِفيَهــا الشَّ َيَتَمتَّ

َ
َفاجــَرُة ف

�
ــا اْ�ْمــَرُة ال مَّ

�
، َوأ ُّ � ــ��ِ َ�ْعَمــُل فيهــا التَّ

َ
ُة ف َّ َ ــ��

�
ــا اْ�ْمــَرُة ال مَّ

�
 أ

 (٢٠١٠: ١٠٠ : �
ال�الغــة, تحقيــق الم�ــال��

‘As for a good government, the pious man perfomsgood deeds in it, while in a bad gov-
ernment, the wicked person enjoys till his time is over and death overtakes him.’ (Al-Ji-
bouri, 2013:Vol.1:230).  

Text (17) 

ُجــ�ع� 
�
، َوال َمــْوِت اْ�ْحَمــر�

�
ــِك ِ�ال

�
ْهل

�
 أ

�
ــُه، َوَ� َحــسَّ ، َوَســُ�ْبَت�

�
ُة ِعْنــَد ذِلــَك، ِمــْن َجْ�ــش ِمــْن ِنَقــِم هللا� َ� َرَهــَج ل ــِك َ�ــا َ�ــْ�َ

�
 ف�ْ�ــٌل ل

 (٢٠١٠: ١٧٦ : �
(نهج ال�الغة, تحقيق الم�ال�� �

َ ��
ْ
اْ�غ

‘Woe to you, O Basra, when an army of Allah’s infliction will face you without (raising) 
their dust of cries! Your inhabitants will then face bloody death and acute starvation’ 
(Al-Jibouri, 2013:Vol.1:346).  

Text (18)

َعــَرِب، 
�
َهاِم�ــم ال

�
ُتــْم ل

ْ
ن
�
ــاِم، َوأ ْهــِل الشَّ

�
ْعــَراُب أ

�
َغــاُم ، َوأ ُجَفــاُة الطَّ

�
ــُم ال

�
ُحوُز�

َ
ــْم، ت

�
ــْم َعــْن ُصُفوِف�

�
ِحَ�اَز�

ْ
ــْم، َوان

�
َت�

�
ْ�ــُت َجْول

�
ــْد َرأ

َ
 َوق

َمــا 
�
ُهــْم �

َ
ُحوُزون

َ
َخــَرة ، ت

�
ــْم ِ�أ

�
ْيُت�

�
ْن َرأ

�
ي أ َح َصــْدر� َقــْد َشــ��َ َوَحــاو�

�
ــُم، َول ــَناُم اْ�ْعظ� ُم، َوالسَّ ُمَقــدَّ

�
ــُف ال

ْ
ِف، َواْ�ن َ َّ َوَ�آِفيــُخ الــ��

ِه�ــِم 
�
اْ�ِ�ــِل ال

�
ْخَراُهــْم �

�
والُهــْم أ

�
ــُب أ

�
، َتْر� َمــاح� َصــاِل، َوَشــْجرا� ِ�الرِّ  �النِّ

�
ــْم; َحّســا

�
و�

�
َزال

�
َمــا أ

�
ُهــْم َعــْن َمَواِقِفهــْم �

َ
ون

�
�ل ــْم، َوُت��

�
َحاُزو�

 (٢٠١٠: ١٨٣-٤ : �
ِدَهــا� (نهــج ال�الغــة, تحقيــق الم�ــال�� اُد َعــْن َمَوار�

َ
َمْطــُروَدِة، ُتــْرَ� َعــْن ِحَ�اِضَهــا، َوُتــذ

�
ال

‘I have seen your flight and your dispersal from the lines. You were surrounded by rude 
and low bedouins of Syria, although you are chiefs of Arabs and the height of distinction. 
You possess dignity as that of the high nose and the big hump of  camel. The sigh of my 
bosom can subside only when I eventually see you surrounding them as they surrounded 
you and see you dislodging them from their position as they dislodged you, killing them 
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the armies came back and were le� like sheep who had lost their shepherd while wolves were snatch-

ing them away from all directions.” (Al-Jibouri, 2013:Vol.1:547).  

Discussion:

 Texts (11)-(13) are delivered in the context of addressing the Imam’s (PBUH) 
Companions’ deaths. They include euphemistic expressions, which can be divided 
into two main types: those which form ‘metonymies of qualitity’ and at the same 
time ‘sensible metafphors for abstract meaning’ like ُموُە

�
ْح�

�
أ
َ
ُقْرآَن ف

�
ُوا ال

�
ِذيَن َتل

�
� ال ِ

 ِإْخَوا��
�

ْوِە َع�
�
  أ

 and those which also form ‘metonymy of quality’, but they form ‘abstract ;� ِفَراِقهــْم
metaphors for abstract meaning’. The same texts include non-euphemistic refer-
ences to death, which are ــِة َمِن�َّ

�
 ال

�
ــُدوا َعــ�

َ
ُهــْم � َتَعاق

ُ
ْت ِدَماؤ

�
 � ُســِفك

َمــْو��َ
�
ْوَن َعــن� ال  The lexical . َوَ� ُ�َعــزَّ

items ��المن�ــة� ســفكت دمائهــم� المــو   literary refer to ‘death’.  The non-euphemistic 
uses in these texts are obviously less in number than the euphemistic ones. Table 
(4) illustrates this discussion. 

Table (4): Euphemism about the Imam’s (PBUH) Companions’ Death
Euphemistic Uses Non-Euphemistic 

UsesForm Figure of 
Speech

Type

أَْوِه َعلَى إِْخَوانِي الَِّذیَن تَلَُوا اْلقُْرآَن فَأَْحَكُموهُ / 
فَِراقِھْم

Metonymy Metonymy of 
Quality

ْوَن َعِن اْلَمْوتَى  َوالَ یُعَزَّ
/ ُسِفَكْت ِدَماُؤُھْم / 
Metaphorتَعَاقَدُوا َعلَى اْلَمنِیَِّة Sensible Met-

aphor for Ab-
stract Meaning

لَقُوا هللاَ فََوفَّاُھْم أُُجوَرُھْم / َوأََحلَُّھْم دَاَر اْالْمِن بَْعدَ 
َخْوفِھْم / َرِكبُوا الطَّریَق / َوَمَضْوا َعلَى اْلَحّقِ 
َواَح إِلَى هللاِ / َخْوفاً ِمَن اْلِعقَاِب / َوَرَجاًء  / الرَّ

ِللثََّواِب / الذَّاِھبُوَن

Metonymy Metonymy of 
Quality

Metaphor Abstract Met-
aphor for Ab-

stract Meaning

5.4. Euphemism about the Imam’s (PBUH) Enemies’ Deaths 

Text (14)

 :٢٠١٠ : �
ٌة. (نهج ال�الغة, تحقيق الم�ال�� َ َ ْم َع��

�
ٌة، َوَ� َيْهِلُك ِمْن� َ َ ْطَفِة، َوِهللا َ� ُ�ْفِلُت ِمْنُهْم َع�� ُعُهْم ُدوَن النُّ َمَصار�

 (١١٢

‘Their falling place is on this side of the river. By Allah, not even ten of them will survive, 
while from your side not even ten will be killed’ (Al-Jibouri, 2013:Vol.1:254).  
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is ‘Ammar (ibn Yasir)? Where is ibn at-Tayyihan? Where is Dhul-Shahadatayn (the one 
whose testimony equals of two) �  And where are others like them from among ? ذو الشهادت��
their comrades who had pledged themselves to remain steadfast till death and whose 
(severed) heads were taken to the wicked enemy (Mu’awiyah)? Imam Ali ibn Abu Talib 
 wiped his hand over his auspicious and honored bread and wept for a long time, then 
he went on to say: “O brothers who have recited the Holy Qur’an and strengthened it, 
through over their obligation and fulfilled it, revived the Sunnah and destroyed the inno-
vation! When they were called to jihad, they responded and trusted in their leader then 
followed him.” Imam Ali ibn Abu Talib  shouted the following at the top of his voice: 
“Al-Jihad! Al-Jihad! O servents of Allah! By Allah, I am mobilizing the army today. Whoever 
desires to proceed towards Allah should come forward.” (Al-Jibouri, 2013:Vol.1:546-47).  

Text (13) 

ــَفاِە ِمــَن  ُ�ــُل الشِّ
ُ
َ�ــاِم، ذ ُ�ُطــوِن ِمــَن الصِّ

�
اِء، ُخْمــُص ال

�
ُ�ــ�

�
ُعُيــوِن ِمــَن ال

�
َمــْو��َ ، ُمــْرُە ال

�
ْوَن َعــن� ال وَن ِ�اْ�ْحَ�ــاِء ، َوَ� ُ�َعــزَّ ُ َّ َ�ُيَ�ــ��

ْيِهــْم 
�
 ِإل

�
َمــأ ظ�

َ
ْن ن

�
َنــا أ

�
َحــقَّ ل

َ
اِهُبــوَن، ف

َّ
� الذ

ولِئــَك ِإْخــَوا��
�
، أ َ� َخاِشــع��ِ

�
ُة ال َ َ ــ��

َ
 َوُجوِههــْم غ

�
، َعــ� ــَهر� ــَواِن ِمــَن السَّ

�
َعــاِء، ُصْفــُر اْ�ل الدُّ

(٢٠١٠: ٢٠٨ : �
 ِفَراِقهــْم� (نهــج ال�الغــة, تحقيــق الم�ــال��

�
َعــضَّ اْ�ْ�ــِدَي َعــ�

َ
َون

‘The good news of survival does not please them, nor do they get consoled about the 
dead. Their eyes have turned white with tears. Their bellies are emaciated because of 
fasting. Their lips are wakefulness. Their faces bear the dust of the God-fearing. These are 
my comrades who have departed. We should be justified if we feel eager for them and 
bite our hands in their separation.’ (Al-Jibouri, 2013:Vol.1:385).  

____________________________________________________________________

2 The context of situation of this text, which is urging Muslims to have Jihad, is supported by the follow-

ing comment:

ة آالف،  � عــ��
� أيــوب االنصــاري �� ة آالف، وال�� � عــ��

ة آالف، ولق�ــس بــن ســعد �� � عــ��
(عل�ه الســالم) �� � قــال نــْوٌف: وعقــد للحســ��

اجعــت العســا�ر،  �ــه الملعــون ابــن ملجــم لعنــه هللا، ف�� ، فمــا دارت الجمعــة حــ�� �� � هــم عــ� أعــداد أخــر، وهــو ي��ــد الرجعــة إ� صفــ�� ولغ��

(٢٠١٠: ٢٩٥ : �
فكّنــا �أغنــام فقــدت راعيهــا، تختطفهــا الذئــاب مــن �ل مــ�ان� (نهــج ال�الغــة, تحقيــق الم�ــال��

i.e. “Nawf says the following: “Imam Ali ibn Abu Talib  put Hussain  in charge of (a force of) ten 

thousand, Qays ibn Sa’d (mercy of Allah be on him) over ten thousand, Abu Ayyub al-Ansari over ten 

thousand and others over different numbers, intending to return to Siffin. But on Friday, the Imam  

did not appear in public again; the damned Ibn Muljim (may Allah curse him) killed him. Consequently, 
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Table (3): Euphemism about the Imam’s (PBUH) Death
Euphemistic Uses Non-Euphemistic Uses

Form Figure of 
Speech

Type

فَأَْبِدلنِي بِِھْم َخْیراً ِمْنُھْم / َوَغداً ُمفَاِرقُُكْم / 
َق  فَِحینَئِذ الَ یَِطیُش السَّْھُم/ َولََوِدْدُت أَنَّ هللاَ فَرَّ

بَْینِي َوبَْینَُكْم / ِلقَاُؤهُ / َودَاُع اْمِرىء ُمْرِصد 
قَنَّ بَْیني َوبَْینَُكْم / َوالَ یَْبَرأُ اْلَكْلُم  ِللتَّالَقِي / لَیُفَّرِ

/ بَْعدَ ُخلُّوِ َمَكانِي َوقِیَاِم َغْیِري َمقَاِمي.

Metonymy Metonymy 
of Quality

َوَستُْعقَبُوَن ِمنِّي ُجثَّةً َخالًَء َساِكنَةً بَْعدَ 
َحَراك، َوَصاِمتَةً بَْعدَ نُْطق

Metaphor Sensible 
Metaphor 

for Abstract 
Meaning

فَاْسأَلُوني قَْبَل أَْن تَْفِقدُونِي / فَإِذَا َجاَء یَْوِمي / 
َوأَْسلََمتْنِي / َوأَْلَحقَنِي بَِمْن ُھَو أََحقُّ بِي ِمْنُكْم 

ي /  / لَْوالَ َرَجائِي الشََّھادَةَ / ِلیَِعْظُكْم ُھدُّوِ
َوُخفُوُت إِْطَراقِي / َوُسُكوُن أَْطَرافِي / فََوهللاِ 

لَئِْن َجاَء یَْوِمي

Metonymy Metonymy 
of Quality

Metaphor Abstract 
Metaphor 

for Abstract 
Meaning

5.3. Euphemism about the Imam’s (PBUH) Companions’ Death 

Text (11)

ــْد 
َ
ــق �ق

ْ
ن ُ�ــوَن الرَّ َ ْ ُغَصــَص، َوَ���

�
ْحَ�ــاًء؟ ُ�ِســ�ُغوَن ال

�
َيــْوَم أ

�
ــوا ال

ُ
ون

�
��َ َّ�

�
�َ أ ــ�� ُهــْم َوُهــْم ِ�ِصفِّ

ُ
ْت ِدَماؤ

�
ِذيــَن ُســِفك

�
َنــا ال

َ
َّ ِإْخَوان َمــا ��َ

(٢٠١٠: ٢٩٥ : �
ُهــْم َداَر اْ�ْمــن� َ�ْعــَد َخْوِفهــْم. (نهــج ال�الغــة, تحقيــق الم�ــال��

�
َحل

�
ُجوَرُهــْم، َوأ

�
اُهــْم أ

َّ
َوف

َ
ُقــوا َهللا ف

�
َوِهللا  ل

‘What loss did our brothers, whose blood was shed in Siffin, suffer by not being alive 
today? Only they are not suffering from choking on swallowing and not drinking tur-
bid water. By Allah, surely they have met Allah and He has bestowed on them their re-
wards; He has lodged them in safe houses a�er their (having suffered) fear.’ (Al-Jibouri, 
2013:Vol.1:546). 

Text (12)  

ْيــَن 
�
َوأ ؟  ��

ــَهاَدَت��ْ والشَّ
ُ
ذ ْيــَن 

�
َوأ َهــاِن؟  يِّ التَّ اْبــُن  ْيــَن 

�
َوأ ــاٌر؟  َعمَّ ْيــَن 

�
أ ؟  َحــقِّ

�
ال  

�
َعــ� َوَمَضــْوا  ��ــَق،  الطَّ َرِ�ُبــوا  ِذيــَن 

�
ال  � ِ

ِإْخــَوا�� ْيــَن 
�
أ

ب(عل�ه الســالم) ب�دە إ�  َفَجَرِة؟ قال: ثّم ��
�
 ال

�
َد ِبُرؤوِســِهم ِإ� ْبر�

�
ِة، َوأ َمِن�َّ

�
 ال

�
ُدوا َع�

َ
ِذيَن َتَعاق

�
ُهْم ِمْن ِإْخَواِنِهُم ال

ُ
َراؤ ظ�

ُ
ن

 ،
َ
ة ــنَّ ْحَيــُوا السُّ

�
اُمــوُە، أ

َ
ق
�
أ
َ
َفــْرَض ف

�
ــُروا ال ُمــوُە، َوَتَدبَّ

�
ْح�

�
أ
َ
ُقــْرآَن ف

�
ــُوا ال

�
ِذيــَن َتل

�
� ال ِ

 ِإْخــَوا��
�

ْوِە َعــ�
�
لحيتــه، فأطــال ال�ــ�اء، ثــّم قــال: أ

 �َ
�
ِجَهــاَد ِعَ�ــاَد ِهللا� أ

�
ِجَهــاَد ال

�
َ�ُعــوا. ثــّم نــادى �أعــ� صوتــه: ال اتَّ

َ
َقاِئــِد ف

�
َجاُبــوا، َوَوِثُقــوا ِ�ال

�
أ
َ
ِجَهــاِد ف

�
، ُدُعــوا ِلل

َ
ِ�ْدَعــة

�
َوأَماُتــوا ال

2
 (٢٠١٠: ٢٩٥ : �

َ�ْخــُ�ْج. (نهــج ال�الغــة, تحقيــق الم�ــال��
�
ل
َ
 ِهللا ف

�
َواَح ِإ� َراَد الــرَّ

�
َمــْن أ

َ
ا، ف

َ
� َيــْو�� هــذ ِ

� ُمَعْســِكٌر ��
ِّ�� َو��

‘Where are my brethren who took the (right) path and trod in righteousness? Where 
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Text (10)

(٢٠١٠: ٢٩٠ : �
ْم (نهج ال�الغة, تحقيق الم�ال��

�
� َوَ�ْ�َن� نَّ َبْي��

َ
ق ُ�َفرِّ

�
� ـ ل

ِتَي��ِّ
�
َ�أ

�
�ْ َجاَء َيْوِ�� ـ َول ِ��

�
َوِهللا ل

َ
ف

‘By Allah! If my day (of death) comes, and it is sure to come, it will cause separation be-
tween me and you’ (Al-Jibouri, 2013:Vol.1:536). 

Discussion: 

 Texts (3)-(10) include euphemistic expressions. Each use can be analyzed 
in terms of metonymy and metaphor. The expressionsــْم

�
�

ُ
ق ــدا� ُمَفار�

َ
ا� ِمْنُهــْم � َوغ ْ � ِبِهــْم َخــ�� ْ�ِدلــ��ِ

�
أ
َ
 ف

ــُم � َ�ْعــَد
�
ل
�
�

�
 ال

�
أ َ ْ ــْم � َوَ� َيــ��

�
� َوَ�ْ�َن� ــنَّ َبْيــ��

َ
ق ُ�َفرِّ

�
� � ل ِ

ــَ��� ىء ُمْرِصــد  ِللتَّ ُە � َوَداُع اْمــر�
ُ

ــْم � ِلَقــاؤ
�
� َوَ�ْ�َن� َق َبْيــ��ِ ــرَّ

َ
نَّ َهللا ف

�
ــَوِدْدُت أ

�
 � َول

ــْهُم ِحيَ�ِئــذ َ� َ�ِط�ــُش السَّ
َ
�   ف ي َمَقــاِ�� �

ْ ــ��
َ
� َوِقَ�ــاِم غ ِ

ا��
�
ــوِّ َمــ�

�
 are metonymies of quality. The quality is ُخل

‘death’; the Imam (PBUH) mentions the attributed thing (death) and describes 
it by means of another  thing which is different from the literal meaning of the 
expression used. They form at the same time ‘sensible (physical) metaphors for 
abstract meanings’. As for the expressions ( � َمْت��ِ

�
ْســل

�
ا َجــاَء َيــْوِ�� � َوأ

َ
ــِإذ

َ
� � ف ِ

ْفِقــُدو�� ْن تَ
�
ْ�ــَل أ

َ
� ق

و��
�
ل
�
اْســأ

َ
 ف

ْ � ــ��ِ
�
ــَوِهللا ل

َ
� � ف ِ

ْطــَرا��
�
وُن أ

�
� � َوُســك ِ

ي � َوُخُفــوُت ِإْطــَرا�� ــْم ُهــُدوِّ
�
� ــَهاَدَة � ِلَ�ِعظ� � الشَّ ِ

ــْوَ� َرَجــا��
�
ــْم � ل

�
� ِمْن� َحــقُّ ��ِ

�
� ِ�َمــْن ُهــَو أ َحَقــ��ِ

�
ل
�
 � َوأ

 they also form ‘metonymies of quality’, but they differ from the previous , (َجاَء َيْوِ��
ones in the type of metaphors they generate. They form ‘abstract metaphors for 
abstract meanings’. One instance of non-euphemistic reference to death is iden-
tified, which is ْطــق

ُ
 َ�ْعــَد ن

ً
 َ�ْعــَد َحــَراك، َوَصاِمَتــة

ً
 َخــَ�ًء َســاِ�َنة

ً
ــة � ُجثَّ

 Table (3) summarizes .َوَســُتْعَقُبوَن ِمــ��ِّ
the analysis of these texts.
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Text (6) 

(٢٠١٠: ٢٠٣ : �
ْم،(نهج ال�الغة, تحقيق الم�ال��

�
� ِمْن� َحقُّ ��ِ

�
� ِ�َمْن ُهَو أ َحَق��ِ

�
ل
�
ْم، َوأ

�
� َوَ�ْ�َن� َق َبْي��ِ رَّ

َ
نَّ َهللا ف

�
َوِدْدُت أ

�
 َول

‘I do wish that Allah may cause separation between you and myself and give me 
those who have better knowledge of what is right than you to be with me’(Al-Jibouri, 
2013:Vol.1:379).

Text (7)

ــْم َمــا 
�
��ُ

�
ْطل

�
ــَ� أ

َ
ــْم، ف

�
ــمَّ َشــَخْصُت َعْن�

ُ
� ث ا��ِ

�
ْ�ــُت ر�� َق�َّ

�
ُە ـ ل

ُ
ــْد ُحــمَّ ِ�� ِلَقــاؤ

َ
ــْو ق

�
َعــُدوَّ ـ َول

�
� ال ِ

ــَهاَدَة ِعْنــَد ِلَقــا�� � الشَّ ِ
ــْوَ� َرَجــا��

�
 َوِهللا ل

(٢٠١٠: ٢٠٥ : �
ــَف َجُنــوٌب َوَشــَماٌل. (نهــج ال�الغــة, تحقيــق الم�ــال��

�
اْخَتل

‘By Allah! If I had not been hoping for martyrdom by facing the enemies, my facing them 
has been ordained: I will have secured my carrier and gone away from you. I will not have 
sought you so long as the north and the south differed.’ (Al-Jibouri, 2013:Vol.1:382).

Text (8)

ي،  ْم ُهُدوِّ
�
� ْطق ِلَ�ِعظ�

ُ
 َ�ْعَد ن

ً
 َ�ْعَد َحَراك، َوَصاِمَتة

ً
 َخَ�ًء َساِ�َنة

ً
ة � ُجثَّ

، َوَسُتْعَقُبوَن ِم��ِّ
�
اما َّ�

�
� أ ِ

ْم َ�َد��
�
ْنُت َجارا� َجاَوَر�

�
َما ك

َّ
ن  َو��

. (نهج ال�الغة, تحقيق  َمْســُم�ع�
�
َقْوِل ال

�
َ�ِليغ� َوال

�
َمْنِطِق ال

�
�َن ِمَن ال � ُمْعَت��ِ

�
ل
�
ْوَعظ� ل

�
ُه أ

َّ
ِإن

َ
� ، ف ِ

ْطَرا��
�
وُن أ

�
، َوُســك � ِ

َوُخُفوُت ِإْطَرا��

(٢٠١٠: ٢٣٨ : �
الم�ال��

‘I was your neighbor. My body kept your company for some days. Shortly you will find 
just an empty body of mine which will be stationary a�er (all its) movement, silent a�er 
speech, so that my calmness, the closing of my eyes and the stillness of my limbs may 
provide you with counsel: It is more of a counsel for those who learn a lesson (for it) than 
eloquent speech and ready words.’ (Al-Jibouri, 2013:Vol.1:450).

Text (9) 

� َوِقَ�ــاِم  ِ
ا��

�
ــوِّ َمــ�

�
� َ�ْعــَد ُخل ــ��ِ

َ
ون

ُ
ف ْعر�

َ
ي، َوت اِئــر� ــْم َعــْن َ�َ

�
�

�
َشــُف ل

�
، َوُ�� ــاِ�� َّ�

�
ــَرْوَن أ

َ
ــدا� ت

َ
� غ � ِ

ــَ��� ىء ُمْرِصــد ِللتَّ ــم َوَداُع اْمــر�
�
َوَداِع��

 (٢٠١٠: ٢٣٨ : �
. (نهــج ال�الغــة, تحقيــق الم�ــال�� �ي َمَقــاِ��

ــ��ْ
َ
غ

‘I am departing from you like one who is eager to meet (someone). Tomorrow, you 
will look at my days, then my inner side will be disclosed to you. You will understand 
me a�er I vacate my place (as caliph) and it is occupied by someone else.’ (Al-Jibouri, 
2013:Vol.1:450).
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Table (2): Euphemism about the Prophet’s (PBUHT) Death
Euphemistic Uses Non-Euphemistic 

UsesForm Figure of Speech Type
د صلى هللا علیھ  اْختَاَر ُسْبَحانَھُ ِلمَحمَّ
ِلقَاَءهُ / َوَرِضَي لَھُ َما ِعْندَهُ / فَأَْكَرَمھُ 

َعْن دَاِرالدُّْنیَا / َوَرِغَب بِھَ َعْن 
ُمقَاَرنَِة البَْلَوى

 Metonymy  Metonymy of
Quality

Non

Metaphor Abstract Meta-
phor for Abstract 

Meaning
 فَقَبََضھُ إِلَْیِھ َكِریماً / قَبََض هللاُ تعالى 

نَبِیَّھُ
 Metonymy  Metonymy of

Quality
Metaphor Sensible Meta-

phor for Abstract 
Meaning

5.2. Euphemism about the Imam’s (PBUH) Death

Text (3) 

ا� ِمــ��ِّ (نهــج ال�الغــة,  َّ َ �� � هــْم ��ِ
�
ْ�ِدل

�
ا� ِمْنُهــْم، وأ ْ � ِبِهــْم َخــ�� ْ�ِدلــ��ِ

�
أ
َ
، ف �

، َوَســِئْمُتُهْم َوَســِئُمو�� �
ــو��

�
ُتُهــْم َوَمل

�
ــْد َمِلل

َ
� ق

ُهــمَّ ِإ��ِّ
�
الل

 .(٧٨  :٢٠١٠  : �
الم�ــال�� تحقيــق 

‘O Lord! They are disgusted with me and I am with them. They are weary of me and I am 
weary of them. Replace them, Lord, for me with better ones, and replace me for them 
with a worse one.’ (Al-Jibouri, 2013:Vol.1:187). 

Text (4)

 :٢٠١٠ : �
ــْم� (نهــج ال�الغــة, تحقيــق الم�ــال��

�
�

�
َفــَر ُهللا �� َول

َ
ــْم� غ

�
�

ُ
ق ــدا� ُمَفار�

َ
ــْم، َوغ

�
�

�
ٌة ل َ ْ َيــْوَم ِعــ��

�
ــا ال

َ
ن
�
ــْم، َوأ

�
ــا ِ�اْ�ْمــس� َصاِحُ��

َ
ن
�
أ

(٢٣٨

‘ Yesterday, I was with you; today I have become the object of a lesson for you, and 
tomorrow I shall leave you . May Allah forgive me and your own selves’ (Al-Jibouri, 
2013:Vol.1:449-50).

Text (5)

(٢٠١٠: ١٦٥ : �
� (نهج ال�الغة, تحقيق الم�ال�� ِ

ْن َتْفِقُدو��
�
ْ�َل أ

َ
� ق

و��
�
ل
�
اْسأ

َ
ف

‘Ask me before you miss me’(Al-Jibouri, 2013:Vol.1:330).
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ــِة 
َ
َ�ــا، َوَرِغــَب ِ�ــَه َعــْن ُمَقاَرن

ْ
ن الدُّ َرَمــُه َعــْن َدار�

�
�

�
أ
َ
ــُه َمــا ِعْنــَدُە، ف

�
َ ل � ــد صــ� هللا عل�ــه ِلَقــاَءُە، َوَر��ِ ُه ِلمَحمَّ

َ
ــمَّ اْخَتــاَر ُســْ�َحان

ُ
ث

وُهــْم َهَمــً�، ِ�َغــ��ْ َط��ــق واِضــح، 
�
� ُ ــم َي��ْ

�
 ل

ْ
َمِمهــا، إذ

�
� أ

�َ�ــاُء ��
ْ
َفــِت اْ�ن

�
ــْم َمــا َخل

�
ــَف ِف��

�
، َوَخل

�
�مــا ��

�
ْ�ــِه ك

�
َقَ�َضــُه ِإل

َ
ــَوى، ف

�
الَ�ل

  (٢٠١٠: ٤٦ : اِئــم. (نهــج ال�الغــة, تحقيــق الم�ــال���
َ
ــم ق

�
َعل

َ
و�

‘Then Allah chose Muhammed صــ� هللا عل�ــه وآلــه to meet Him, preferred him for His own 
nearness, regarded him as being too dignified to remain in this world and decided to re-
move him from this place of trail. So He drew him towards Himself with honor. May Allah 
shower His blessing on him and his Progeny عليهــم الســالم’ (Al-Jibouri, 2013:Vol.1:90). 

Text (2)

ــاس�  ــُه (صــ� هللا عل�ــه وآلــه) َحــ��َّ َيــْوِم النَّ َّ��ِ
َ
َ�ــَض ُهللا تعــا� ن

َ
 ق

ُ
، ُمْنــذ َّ �

�
را� َعــ�

َ
ث
�
، ُمْســَتأ �

 َعــْن َحــ��ِّ
�
وعــا

ُ
لــُت َمْدف ــَوِهللا َمــا ز�

َ
ف

(٢٠١٠: ٥٩ : �
ا. (نهــج ال�الغــة, تحقيــق الم�ــال��

َ
هــذ

’By Allah, I have been continually deprived of my right from the day the Prophet صــ� هللا 
.(died until today’ (Al-Jibouri, 2013:Vol.1:137 عل�ــه وآلــه وســلم

Discussion: 

 In text (1) the Imam (PBUH) uses 5 euphemistic expressions to express the 
Prophet’s death. They are all ‘metonymies of quality’, and at the same time they 
are metaphors. All of them are ‘abstract mataphors for abstract meaning’ except 
the final one (

�
�مــا ��

�
ْ�ــِه ك

�
َقَ�َضــُه ِإل

َ
  .’which is ‘sensible metaphor for abstract meaning ,( ف

The same thing applies to Text (2), which includes ‘metonymy of quality’, which is  
ــُه َّ��ِ

َ
َ�ــَض ُهللا تعــا� ن

َ
-The same expression can be viewed as ‘sensible metaphor for ab .ق

stract Meaning’.   The analysis of the above mentioned two texts is summarized 
in Table (2).
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(2009b)  عباس Table (1): Metonymy and Metaphor in Arabic Rhetoric, after

علم البیان

The Science of Clear Speech
الكنایة

Metonymy

االستعارة

Metaphor
1 2 3 1 2 3 4

كنایة عن 
الصفة

Metonymy 
of Quality

كنایة عن 
الموصوف

Metonymy 
of De-
scribed

كنایة عن

 النسبة

Metonymy of 
Attribution or 
Connection

استعارة المحسوس 
للمحسوس

Sensible 
Metaphor 

for Sensible 
Meaning

استعارة المعقول 
للمعقول

Abstract 
Metaphor 

for Abstract 
Meaning

استعارة المحسوس 
للمعقول

Sensible 
Metaphor 

for Abstract 
Meaning

استعارة 
المعقول 
للمحسوس

Abstract 
Meta-

phor for 
Sensible 
Meaning

 The present study will use these two figures of speech, metonymy and 
metaphor in the analysis of the targeted data.

6. Data Analysis 

 This section is devoted to the analysis of data. The pragma-semantic pro-
cesses of forming euphemistic expressions (metonymy and metaphor) are taken 
to be the strategies of expressing death euphemism. The semantic component of 
each euphemistic expression used is identified by consulting some Arabic dictio-
naries, and the context of situation which is required to generate metonymies and 
metaphors are provided by consulting some interpretations of Nahjul-Balagha. 
The analysis is divided into five subsections: (i) Euphemism about the Prophet’s 
(PBUHT) Death; (ii) Euphemism about the Imam’s (PBUH) Death; (iii) Euphemism 
about the Imam’s (PBUH) Companions’ Death; (iv) Euphemism about the Imam’s 
(PBUH) Enemies’ Deaths; and (v) Euphemism in the Imam’s Advice to consider 
Death.   

5.1. Euphemism about the Prophet’s (PBUHT) Death 

Text (1)
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 Sensible Metaphor for Abstract Meaning استعارة المحسوس للمعقول  .3

 The following Qur’anic text includes such type (ibid: 195):

ــوا� َحــ��َّ َ�ُقــوَل 
�
ل ز�

�
اء َوُزل َّ َســاء َوالــ��َّ

�
َ�أ

�
ــْتُهُم ال سَّ ــم مَّ

�
ْ�ِل�

َ
ــْوا� ِمــن ق

�
ِذيــَن َخل

�
َثــُل ال ــم مَّ

�
ِت�

�
ــا َ�أ مَّ

�
 َول

َ
ــة َجنَّ

�
ــوا� ال

�
ن َتْدُخل

�
أْم َحِســْ�ُتْم أ

�ــٌب [ال�قــرة : ٢١٤] ��
َ
ِ ق

ــْ�َ ا��
َ
ال ِإنَّ ن

�
ِ أ

ــْ�ُ ا��
َ
ِذيــَن آَمُنــوا� َمَعــُه َمــ��َ ن

�
ُســوُل َوال الرَّ

‘Or did you reckon you will enter the Garden when the same thing never happen to you 
such as [happened] to those who have passed away before you? Suffering and hardship 
assailed them, and they were battered about until the Messenger and those who be-
lieved along with him said: “When is God’s support [due]? Is not God’s support near?”( 
Irving, 2011:33).  

The expression ‘ وا�
�
ل ز�

�
 is physical used to mean abstract reference, which is ‘been ’َوُزل

put in hard time’. 

 Abstract Metaphor for Sensible Meaning استعارة معقول لمحسوس  .4

 It is the reverse of the previous one, and it is rare in Arabic, e.g., 

َ�� َعاِتَ�ٍة [الحاقة : ٦] �ــــح� َ�ْ وا ِب��
�
ْهِل�

�
أ
َ
ا َعاٌد ف مَّ

�
َوأ

‘As for ‘Ad, they were wiped out by a furiously howling gale’ (Irving, 2011: 566).  

The metaphor العتــو is abstract, whereas the intended meaning, which is ‘strong’ 
is physical (2009 ,ع�ــاس b:199). He (ibid:271-2) points out that metaphor is one of 
the widely used rhetorical devices in eloquent speeches like poetry and the Glo-
rious Qur’an because it achieves  aesthetic values, conciseness, and clarity. Table 
(2) summarizes the previous account of ‘metonymy’ and ‘metaphor’ in Arabic 
Rhetoric.
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A.L.R. We have sent down a Book to you in order to bring men out of darkness into Light 
by their Lord’s permission, towards the road of the Powerful, the Praiseworthy.’ (Irving, 
2011:255).  

The metaphors used in this text are ‘ ــور� َمــاِت‘, ’النُّ
�
ل اِط‘ and ,’الظ� َ�ِ’, for which the tar-

geted meanings are ‘اإل�مــان’  and their literal meanings are ,’اإلســالم‘ and ,’ال�فــر‘, 
’الضــوء‘   .respectively ,’الط��ــق‘ and ,’الظلمــة‘, 

 There are many types of metaphor in Arabic Rhetoric; the most important 
ones are the following:

  Sensible Metaphor for Sensible Meaning استعارة المحسوس للمحسوس .1

  In this type of metaphor both the expression used and its intended mean-
ing are physical, e.g., 

َناُهْم َحِص�دا� َخاِمِديَن [األن��اء : ١٥]
�
َك َدْعَواُهْم َح��َّ َجَعل

�
ل ت تِّ

�
 فَما َزال

‘Such an appeal as theirs will never cease until We leave them withered away like a crop 
in need of harvesting.’ (Irving, 2011: 323). 

The components of this metaphor are : the expression �َحِص�ــدا , the intended 
meaning, which is  معذبــون, and the literal meaning of the expression used, which 
is  الــزرع المقطــ�ع , and even the relation between these meanings, which is الهــالك , 
i.e., ‘death’, is tangible (2009  .(b:192-3 ع�ــاس, 

 Abstract Metaphor for Abstract Meaning استعارة المعقول للمعقول .2

 This happens when both the expression used and the intended meaning 
are abstract entities, e.g.,

وَن [�س : ٥٢]
�
ُمْرَسل

�
ْحَمُن َوَصَدَق ال ا َما َوَعَد الرَّ

َ
ا َهذ

َ
ِدن

َ
ْرق َنا َمن َ�َعَثَنا ِمن مَّ

�
وا َ�ا َوْ�ل

�
ال

َ
 ق

‘They will say: “It’s too bad for us! Whoever has raised us up from our sleeping quarters? 
This is what the Mercy-giving has promised; the emissaries have been telling the truth’ 
(Irving, 2011:443). 

The intended meaning of the metaphor ‘مرقدنــا’ (sleeping) is ‘death’, and both 
‘sleeping’, and ‘death’ are abstract entities (2009  .(b:194 ع�ــاس, 
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i.e. People their spears in the time of war / eager to places of secrets  

The expression used ‘مواطــن ال�تمــان’ refers to the described thing ‘hearts’, which is 
elided, but should be to the poet’s viewpoint ‘the place of keeping secrets’(ibid: 
293). 

 Metonymy of the Connection ال�نا�ة عن ال�س�ة  .3

 In this type, both of the described person or thing, and the intended mean-
ing are mentioned, but the attribute is used to describe another person or thing 
rather than the described one. The purpose of this type is to ء أو نف�ه �

ء ل�� �
  إث�ات ال��

 ,.i.e., ‘to emphasize that something has or does not have the attribute’, e.g ,عنــه 

ُ ُ الجوُد ح�ُث �س�� فما حازُە جوٌد وال حلَّ دونُه                              ول�ْن �س��

i.e., Generosity has never abandoned him nor it occurs without him / generosity 
is wherever he is present. 

The expression ‘ ��ســ�� الجــود ح�ــث �ســ�’ does not mean that ‘generosity walks wher-
ever he walks’. Instead, it means that he is generous (ibid:295).    

 Metaphor االستعارة  .5.2

 Metaphor is another branch of  علــم الب�ــان (the science of clear speech), and 
it is discussed as a branch of المجاز , i.e., ‘trope’. 2009) ع�اس b: 187) puts metaphor 
in the following way:  

«نقل اللفظ من معناە الذي عرف �ه ووضع له ا� مع�� آخر لم �عرف �ه من ق�ل»  

i.e., ‘ The use of an expression in a new sense which differs from its original meaning’. 

As such, in metaphor there should be a relation between the expression used and 
the denoted meaning. This relation is derived from the context. 

 Three components are required in metaphor: (1) المســتعار  the expression 
used in the metaphor, (2)  المســتعار لــه the targeted meaning, and (3) المســتعار منــه    
the literal meaning of the expression used (2009  b:188-9). The following ع�ــاس, 
Qur’anic text includes three metaphors: 

َحِم�ِد [إبراه�م : ١]
�
�ز� ال َع��

�
اِط ال َ�ِ 

�
ِهْم ِإ� ِن َر�ـ�ِّ

ْ
ذ ور� ِب��  النُّ

�
َماِت ِإ�

�
ل اَس ِمَن الظ� َج النَّ ْ�َك ِلُتْخ��

�
َناُە ِإل

�
نَزل

�
ر ِكَتاٌب أ

�
 ال
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metonymy is that reference of a lexical item is not done by means of its literal 
meaning, but rather a totally different form. Therefore, three components of me-
tonymy are required:

.the expression used for metonymy المك�� .1

.the intended meaning المك�� عنه  .2

 .the evidence الق��نة  .3

 Thus, when we say ‘X is a man of a lot of ash’, the underlined form is ��المك , 
‘X is generous’ is the المكــ�� عنــه, the evidence that this speech is delivered in the 
context of praising that man is 2009)  الق��نــة . ع�ــاس  b: 280) argues that this use 
is  كنا�ــة even though that man does not use wood for cooking food and feeding 
guests, as in the present times, since the form traditionally and culturally involves 
such inferred meaning. There are three types of metonymy:

 Metonymy of Quality 1 ال�نا�ة عن الصفة  .1

 It is the metonymy of the intended meaning.  A simple criterion of  

__________________________________________

1 Translations of these terms  are taken from 2015) المسعودي ).

         

 this type is that the attributed person or thing is mentioned and described by 
means of an expression to mean something which is different from the literal 
meaning of the expression used, e.g., ‘فــالن كثــ�� الرمــاد’, i.e., ‘X is a man of a lot of 
ash’. The focus of attention in this type is on the intended meaning (ibid:285). 

 Metonymy of Described ال�نا�ة عن الموصوف  .2

 In this type, two components of metonymy are mentioned: the expression 
of metonymy and the intended meaning. The attributed person or thing is elided, 
e.g., 

 �مواطن� ال�تماِن
ٌ
قوٌم ترى أرماحهْم  يوَم الو��                مشغوفة
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uses, particularly in the religious texts. This has motivated Abdel Haleem (2011) 
to construct a case study of ‘euphemism in the Glorious Qur’an’. He (ibid:125) 
renders the causes of misunderstanding of some euphemistic uses in the Qur’an 
by the western world particularly in relation with issues related to women’s sta-
tus to three mechanisms: 

(i) wrenching a short statement out of its textual context; (ii) cu�ng a statement off 
from its social and cultural context; and (iii) lack of regard for the style of the Qur’an 
in treating various subjects. 

This is also supported by Khanfar (2012:30), who concludes that there are differ-
ent degrees of taboos and euphemisms , and this depends largely on the linguis-
tic and nonlinguistic contexts associated with these uses. 

5. A Pragma-Semantic Model of Euphemism 

 Reflection on the above mentioned literature of euphemism in English and 
Arabic reveals that the Arabic concept of  ال�نا�ــة (metonymy) subsumes most of 
the semantic innovation types of Warren’s (1992) model, mainly metonymy itself, 
and implicature. Implicature , on the other hand, is o�en seen as a general term 
capable to explain almost all types of that model even metaphor and irony (see 
Verschueren, 1999:25-36).   Thus, this study considers death euphemism under 
two concepts of Arabic Rhetoric,  ال�نا�ــة metonymy, and  االســتعارة metaphor, and 
relies mainly in this respect on 2009)  ع�ــاسb) account of Arabic Rhetoric, which 
agrees to a large extent with Wilson’s (2003) perspective of lexical pragmatics, 
who (ibid:343) views the goal of lexical pragmatics as “to explain how linguistical-
ly specified (‘literal’) word meanings are modified in use.” 

Metonymy ال�نا�ة  .5.1

 According to 2009)  ع�ــاسb: 283, 305),  ال�نا�ــة metonymy in Arabic Rhetoric 
means ‘saying something to mean another thing’, like ‘X is a man of a lot of ash’ 
to mean that ‘ X is generous’. Metonymy differs from  المجــاز, i.e., ‘trope’, because 
in the former there should almost always be evidence derived from the context 
of situation that enables inferring a real meaning. Still, the main indication of 
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‘It is lawful for you to have intercourse with your wives on the night of the Fast: they are 
garments for you while you are garments for them. God knows how you have been de-
ceiving yourselves, so He has relented towards you and Pardoned you. Now [feel free to] 
frequent them and seek what God has prescribed for you.’(Irving, 2011:29).  

The second euphemistic use of  ال�نا�ــة in Arabic is the common use of ‘surnames’, 
i.e., as addressing terms. The third use is mainly for exaggeration.  

 According to the Arabic Rhetoric,  ال�نا�ــة ‘Metonymy’ is composed of three 
elements: المكــ�� �ــه, i.e. ‘the expression used for metonymy’; المكــ�� عنــه, i.e., ‘the 
intended meaning’; and الق��نــة, i.e., ‘ the evidence’. The importance of these el-
ements is that they determine the type of metonymy itself. More important is 
the classification of ال�نا�ــة in terms of المكــ�� عنــه element when it is considered in 
relation with the context of situation. There are four types in this domain: التع��ض 
(innuendo), ــح ـ ـ ـ  for more details see) (hint) اإل�مــاء and ,(symbol) الرمــز ,(wave) التل��ـ
(Al-Husseini, 2007:337-340)). It is worth saying that some of the above mentioned 
types reveal inconsistency and clear overlapping. Al-Ta’i (2010:375) considers the 
Arabic rhetorical term ال�نا�ــة under the linguistic heading ‘metonymy’. 

 A rather different approach to the study of euphemism in Arabic linguis-
tic research has been done by Haddad (2009:50-3). She (ibid) tackles ‘death eu-
phemism’ in Standard Arabic and the Syrian vernacular and divides euphemistic 
expressions in these forms of Arabic into thirteen types according to the way of 
approaching each type: hence there are euphemisms as : (1) ‘a problem solving 
event’, e.g., الراحــة األ�د�ــة, يرقــد �ســالم , etc. (2) ‘indirect reference to religion’ �انتقــل ا 
 ( فارقنــا, الفق�ــد, رحــل عنــا (expressions of emotions’ 4‘ (رحمــة هللا, انتقــل ا� الرفيــق األعــ�  (3
description of the death or deed’ 5) ة, ســقط  لقــد ’medical jargon‘ (لفــظ أنفاســه األخــ��
ى (burial and funeral’ 7‘ (�ذلنــا �ل مــا بوســعنا (6 الــ�� يــوارى  -a movement to un‘ (النعــش, 
specific description’ 8) غادرنــا) ‘a movement to a specific destination’ انتقــل ا� الــدار 
 focusing on life rather than on‘ (المرحوم, الفق�د (euphemizing the dead’ 10‘(اآلخرة (9
death’ ع� الح�اة � � من الموت rather than التام��  أرملة rather than زوجة المرحوم and ,التام��
 imageries taken‘ (�عــد عمــر ط��ــل , �ع�ــد الــ�� (the full/partial clichés’ 12‘ (المرحــوم (11
from nature’ انقصــف عمــرە for who dies young, and (13) ‘miscellaneous ways of eu-
phemism’ قــ�� نح�ــه, أتتــه المن�ــة.  

 One has to be very careful in se�ng judgments about the euphemistic 
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 Figure (1) summarizes Warren (1992) model of eupheFigure (1): Warren (1992) Mod-
el of Euphemism Formation

 Unfortunately, Warren’s (1992) above mentioned model has been designed 
to tackle ‘sex euphemism’, and most of its illustrations are of this kind, except 
those for understatement, e.g., ‘sleep’ (death), and overstatement, e.g., ‘fight to 
glory’, (death) also. Another fatal issue about this model is that its first part, i.e., 
‘formal innovation’, has little to do with the targeted Arabic texts, when consider-
ing the nature of Arabic in terms of language change by means of word formation 
processes at the time of delivering the targeted speeches. However, this model, 
particularly its ‘semantic innovation’ part will be the start point to develop the 
model of the study.  

4. Euphemism in Arabic 

 Euphemism is o�en tackled by modern Arabic linguistic research under 
the heading ال�نا�ــة ‘Metonymy’. Al-Husseini (2007:7), appealing to ��مطلــوب وال�صــ 
1999:367)) definition of ال�نا�ــة,  states that this term denotes three main mean-
ings: first, it refers to “the way of describing a socially offensive, or unpleasant 
thing or expression, or socially unacceptable to be mentioned instead of anoth-
er”, as in the following Qur’anic use of the concept وهــن  : �ا��

َتــاَب 
َ
ْم ف

�
نُفَســ�

�
ــوَن أ

ُ
ْختان

َ
نُتــْم ت

�
ــْم ك

�
�

َّ
ن
�
ُ أ ُهــنَّ َعِلــَم ا��

�
نُتــْم ِلَ�ــاٌس ل

�
ــْم َوأ

�
�

�
ْم ُهــنَّ ِلَ�ــاٌس ل

�
 ِ�َســآِئ�

�
ــُث ِإ�

َ
ف َ�ــاِم الرَّ  الصِّ

َ
ــة

�
ْ�ل

�
ــْم ل

�
�

�
ِحــلَّ ل

�
أ

ــْم [ال�قــرة : ١٨٧[.
�
�

�
ُ ل َتــَب ا��

�
وُهــنَّ َواْبَتُغــوا� َمــا ك ُ ــاآلَن َ�ا��ِ

َ
ــْم ف

�
ــْم َوَعَفــا َعن�

�
��ْ

�
َعل
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‘death’. 

 Unlike euphemistic expressions, ‘dysphemisms’ arise in talking about pleas-
ant things in ways that make them sound more unpleasant than they are (Samp-
son, 2001:1). The connotations of euphemisms, dysphemisms, taboos, etc. o�en 
change in the course of time.

 The above mentioned concise literature of euphemism in the study of 
language, particularly in English, reflects the importance of this language issue. 
However, there are few attempts to characterize this phenomenon according to a 
rather more comprehensive linguistic model.  

3. Warren’s (1992) Model of Euphemism 

 Drawing on the available linguistic literature of euphemism, Warren 
(1992:133) argues that there are two main ways of forming euphemistic expres-
sions in language: ‘formal’ and ‘semantic’. Each of these is capable of further sub-
types, as in the following (for a linguistic application of this model to Arabic, see 
Khanfar (2012)): 

1. Formal innovation involves the followings:

(i) Word formation devices, which include  compounding, derivation, acronyms, 
and onomatopoeia (Warren,1992:133). 

 (ii) Phonemic modification, when the form of an offensive word is modified or 
altered, and take the form of black slang, rhyming slang, phonemic replacement, 
and abbreviation (ibid). 

 (iii) Loan words, from, as far as English is concerned, French, Latin, and other 
languages (ibid). 

2. Semantic innovation: In this kind of innovation, a “novel sense for some es-
tablished word or word combination is created” (ibid). Warren’s examples about 
semantic innovation are particularization, implication, metaphor, metonymy, re-
versal or irony, understatement, and overstatement.
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2. What are the euphemistic expressions used?

3. To what extent such euphemism is affected by the type of the addressees?  

 It is hypothesized that Imam Ali’s (PBUH) speeches include different types 
of death euphemism, which are used only in some contextually appropriate sit-
uations, and o�en differ according to the religious faith of the addressee, and 
mainly expressed by means of different types of metonymy and metaphor. For 
the sake of the requirements of such work, the study is limited to 40 representa-
tive texts which include references to ‘death’.  

 2. Euphemism as a Linguistic Term 

 Lexically, euphemism is defined as “ an indirect word or phrase that people 
o�en use to refer to something embarrassing or unpleasant, sometimes to make 
it seem more acceptable than it really is” (Wehmeier, 2000:449). This is in agree-
ment with Crystal’s (1992:128) definition of the term, who adds to those ‘indirect’ 
words and phrases ‘vague’ expressions which are used for this function, i.e. “to 
replace expressions to do with death, sexual activity, and other bodily functions.” 
(emphasis mine) (see also Leech (1974); Hasselgard (1999); Ham (2001)). 

 Euphemism is o�en considered as a pragmatic and sociolinguistic phe-
nomenon. In this sense, it is taken to be an “avoidance of taboo words (Lyons, 
1981:51). Taboo words are replaced by less explicit ones, which could be avail-
able in the language or even borrowed (Fromkin and Rodman, 1993:305).    

 Context, e.g. academic, casual, religious, etc. plays an important role in de-
termining whether an expression is euphemistically appropriate or not (Allen and 
Burridge, 2002:40). Euphemism is sometimes used to raise the status of a person, 
e.g., ‘educator’ for teacher, and ‘attorney’ for lawyer (Alkire, 2002:1). It is o�en 
used to show awareness of other’s public self-image (Widdowson, 1990:109-10). 
Moreover, avoiding ‘taboo’, as a result, is the main cause of using euphemism 
(Pyles and Ageo, 1968:201). According to Swan (2005:564-65), there are three 
main types of taboos in English: those which are connected with Christianity, e.g. 
‘Christ’ and ‘God’; those which are related to sexual activity and the body parts; 
and ‘dirty’ or ‘shocking’ words associated with  body wastes, and ‘swearwords’.  
Another type of taboos added by Stubbs (2002:370) are those associated with 
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1. Introduction 

 Euphemism is a language use by which speakers try to replace what is 
harmful, unpleasant, unmentionable, and the like, with more so�en, nicer, con-
textually acceptable expressions. This term is o�en studied in terms of politeness, 
implicature, indirectness, playing on words, etc. These very perspectives of the 
term complicate investigating some types of registers on euphemistic scales. The 
requirements of some registers and genres, e.g., religious, legal, educational, etc. 
may postpone the limits of politeness to achieve further more fatal goals, such as 
clarity. The following Qur’anic text, for instance, addresses the Prophet’s (PBUHT) 
death in one context as:

ــن 
�
ل
َ
َ َعِقَبْ�ــِه ف �

ــْم َوَمــن َينَقِلــْب َعــ�
�
ْعَقاِ��

�
 أ

�
ْبُتــْم َعــ�

�
ِتــَل انَقل

ُ
ْو ق

�
ــاَت أ ــِإن مَّ

َ
ف
�
ُســُل أ ْ�ِلــِه الرُّ

َ
ــْت ِمــن ق

�
ــْد َخل

َ
ــٌد ِإ�َّ َرُســوٌل ق وَمــا ُمَحمَّ

�َن [آل عمران : ١٤٤] ــاِ��� ُ الشَّ ي ا��  َوَســَ�ْجز�
�
َ َشــْ�ئا َّ ا�� ُ���َ

“Muhammad is only a messenger. Messengers have passed away before him. If he should 
die or be killed, will you (all) revert to your old ways? Anyone who turns on his heels will 
never injure God in any way, while God will reward the grateful.” (Irving, 2011:68). 

 The following text, as well, includes non-euphemized sex expression and 
euphemized death reference in the context of legislation, which requires a high 
degree of clarity:

 [األحــزاب : 
�
ِ َعِظ�مــا

اَن ِعنــَد ا��
�
ــْم �

�
ِل�

َ
َ�ــدا� ِإنَّ ذ

�
ْزَواَجــُه ِمــن َ�ْعــِدِە أ

�
نِكُحــوا أ ن تَ

�
 أ

َ
ِ َو�

وا َرُســوَل ا��
ُ
ــْؤذ ن تُ

�
ــْم أ

�
�

�
اَن ل

�
 َوَمــا �

 [٥٣

“It is not proper for you to annoy God’s messenger, nor ever to marry his wives 
a�er him; that would be serious with God!” (Irving, 2011:425).   

 Similarly, Imam Ali’s (PBUH) speeches are highly eloquent. They tackle dif-
ferent topics, and are delivered on different occasions and contexts. Thus, this 
study tries to analyze the targeted speeches by means of developing a pragma-se-
mantic model of analysis based on that branch of Arabic Rhetoric which is called  
الب�ــان  i.e. ‘the science of clear speech’. It tries also to answer the following ,علــم 
questions:

1. Do Imam Ali’s (PBUH) speeches include death euphemism? 
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ملخص باللغة العربية:
ــارات املــوت يف خطــب اإلمــام عــيل» حتــاول حتــري االســتعامالت  ــة «تلطيــف عب ــة املعنون إن الدراســة احلالي
التلطيفيــة للمــوت الــواردة يف هنــج البالغــة وذلــك لغــرض تبويــب أهــم االســرتاتيجيات واملصطلحات والســياقات 
واألشــخاص املعنيــني هبــذا االســتعامل مــن اللغــة. وعــىل الرغــم مــن أن كالم اإلمــام يشــكل مســامهة ضخمــة 
للــرتاث احلضــاري العــريب واإلســالمي إال أن الكثــري مــن األغــراض اللغويــة هلــذا اإلرث مل يتــم بحثهــا حلــد اآلن 
ــام عــن  ــة, ومــن املؤمــل أن يســاهم هــذا اجلهــد املتواضــع بإماطــة اللث ــري علــوم اللغــة احلديث وخصوصــا وفقــا ملعاي
بعــض اجلوانــب اللغويــة يف هــذه النصــوص البالغيــة الفريــدة مــن نوعهــا, وبعــد تقديــم عــرض مقتضــب للدراســات 
الســابقة ذات العالقــة يف اللغتــني االنجليزيــة والعربيــة فــان هــذه الدراســة قامــت بتطويــر وتبنــي لنمــوذج دراســة من 
مزيــج مــن الدالليــة والتداوليــة وهــو مرتكــز اىل درجــة كبــرية عــىل منتجــات علــم البالغــة العربيــة وذلــك لغــرض 
حتليــل النصــوص ذات العالقــة. وقــد توصــل البحــث اىل بعــض النتائــج ذات املغــز ومنهــا إن اســتعامالت اإلمــام
ــة  ــة ودرج ــة الديني ــه واملنزل ــياق مقام ــة كل كالم لس ــار مالئم ــر االعتب ــذ بنظ ــوت تأخ ــة للم ــارات التلطيفي  للعب
إيــامن املخاطــب املعنــي بالــكالم وللحادثــة التــي رافقــت إلقــاء اخلطــاب, فهــو غالبــا إن مل يكــن دائــام يقــوم بتلطيف 
عبــارات املــوت عندمــا يتطــرق اىل وفــاة النبــي (ص) وعندمــا يتكلــم عــن وفاتــه هــو وعــن وفــاة أصحابــه اخللــص, 
ــك املســلمني  ــا يتحــدث عــن مــوت أعــداءه ومــوت أولئ ــارات املــوت عندم ــا يقــوم بتلطيــف عب ــادرا م وهــو ن
الذيــن هــم عــىل درجــة قليلــة مــن اإليــامن, ويســتعمل مزجيــا مــن عبــارات التلطيــف وعبــارات مبــارشة للمــوت يف 
معــرض الــكالم املقصــود  لتدبــر احليــاة واملــوت. وانــه ليــس مــن املســتغرب أن تتضمــن هــذه النصــوص هــذا الكــم 
الكبــري نســبيا مــن عبــارات التلطيــف والتــي اســتدلت هــذه الدراســة هلــا, تلــك العبــارات التــي كانــت قــد صيغــت 

بشــكل رئيــيس عــىل شــكل أصنــاف متعــدده مــن الكنايــات واالســتعارات.
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Abstract
 This study entitled “Death Euphemism in Imam Ali’s (PBUH) Speeches” investigates the 
death euphemistic uses in Nahjul-Balaghah, in order to characterize the main strategies, ex-
pressions, contexts, and addressees of this language use. The Imam’s speeches enormously 
contribute to the Arabic and Muslim treasure; but, many aspects of this heritage have not been 
explored yet, particularly in terms of the perspectives of some modern linguistic theories. This 
modest effort is hoped to contribute to reveal some of the linguistic aspects offered by those 
unique eloquent Arabic texts. A�er offering a concise literature of this language issue in both 
English and Arabic linguistic research, the study attempts to develop and adopt a pragma-se-
mantic model based largely on the findings of Arabic Rhetoric for the analysis of the targeted 
data. Some significant findings have been arrived at, among which are the Imam’s euphemistic 
use considers the appropriateness of the speech to the context of situation, the religious sta-
tus and faith of the intended addressee, and the occasion of delivering the speech. He (PBUH) 
almost always euphemizes death expressions when he mentions the Prophet’s (PBUHT) death, 
his own death, and his faithful Companions’ deaths. He (PBUH) rarely euphemizes the death 
of his enemies and non-faithful people at that time; and uses both euphemized and non-eu-
phemized death expressions when he advises his followers to consider life and death. It is not 
surprising that these standard Arabic texts involve that approximately large number of euphe-
mistic expressions identified by this study, which are mainly constructed in different forms of 
metonymies and metaphors.
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er words, it encompasses other negative emotions. This validates the hypothesis which says 
“There is no clear-cut distinction between happiness and other emotional feelings such as 
sadness, love,  and pain in Nahj Al-Balagha.”
4- Since it is a mark of faith, happiness is, on certain occasions, is praised in Imam Ali’s speech. 
This manifests that the context of Imam Ali’s speech is happy- oriented, more hopeful and op-
timistic.
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which has all the principles necessary for the pleasure.
     Here, Imam Ali (u) numerates the endless supernatural gi�s that have been bestowed on 
Adam and Eve by God. This implies the real happiness in the Garden of Paradise.

Text -9- 
ــا،} َرح�

َ
ْ ِ�ــِه ف ــ��ِ

�
ــال ُت�

َ
َ�ــاَك ف

ْ
ــَك ِمــْن ُدن

�
ال

َ
َمــا ن

َ
ــُه ، ف

�
ــْن ِلُ�ْدر�ك

�
ــْم َ��

�
ــْوُت َمــا ل

َ
ــْن ِلَ�ُفوَتــُه، َوَ�ُســوُءُە ف

�
ــْم َ��

�
ُە َدْرُك َمــا ل َمــْرَء َ�ــُ�ُّ

�
ــِإنَّ ال

َ
ــا َ�ْعــُد ، ف مَّ

�
 أ

َمــْوِت
�
ــَك ِف�َمــا َ�ْعــَد ال ْفــَت، َوَهمُّ

�
 َمــا َخل

�
َســُفَك َعــ�

�
ْمــَت، َوأ دَّ

َ
وُرَك ِ�َمــا ق ــْن ُ�ُ

�
��َ

�
ل
َ
ا، ف َســف�

�
ــال ُتْ�ِ�ْعــُه أ

َ
اَتــَك ِمْنَهــا ف

َ
             { .َوَمــا ف

)) u  ��اإلمام ع (as cited in 2011 , ع�دە/Vol.3:340 (
Let it be known to you that sometimes a man gets pleased with securing a thing which he was 
not going to miss at all and gets displeased at missing a thing which he would not in any case 
get. Your pleasure should be about what you secure with regard to your next life, and our grief 
for having lost you should be for what you miss in respect thereof. Do not be very much pleased 
with what you secure from this world, nor should you get extremely grieved over what you 
miss of it. Your worry should be about what is to come a�er death (Al-Jibouri 2009:733).      
     This speech explains Imam Ali’s factor of happiness which requires abiding the material 
world and its pleasures.
     With an optimistic sense, one must accept his life as it is without any objections. Imam Ali (u) 
gives a piece of advice to Abdullah bin Abbas instructing him to have self- devotion. Ascetically, 
Imam Ali (u) directs his listener, namely; Abdullah bin Abbas to leave the deceptive happiness 
of this life. Feeling superiority of this materialistic world, the required happiness is engraved in 
one’s heart. Imam Ali’s philosophical view penetrates into the depth of his audience. Save the 
Prophet Muhammed ( ), bin Abbas, as cited in2011) ع�ــدە/Vol.3:340), comments on Imam 
Ali’s remarks saying that he had ever heard such advice. The above- mentioned words of wis-
dom frame a sort of harmony between logic and one’s inner tendency. 

8. Conclusions
1- In Imam Ali’s philosophy, the sense of happiness has been illustrated in a new contemplative 
description. Instead of the illusive sight of this feeling, happiness may strengthen or weaken 
the intensity and quality of this faculty in a very mysterious way. Put simply, the case depends 
on people who interpret and practice happiness differently. This validates the hypothesis which 
reads “Imam Ali has an exceptional view of the concept of happiness.” 
2- In Imam Ali’s selected speech, happiness has religious, social, and ethical impressions. This 
verifies the hypothesis which states “Concerning Nahj Al-Balagha, happiness has various indi-
cations.”
3- Happiness can be considered as a mask that covers one’s pain and deficiencies. It also com-
pensates for the impact of some terrible situations, for example: death and loneliness. In oth-
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     Being a must, one must be happy and thankful for those who warn him. Aside from the 
etiquette of giving advice, Imam Ali (u) highlights the importance of giving sincere advice to 
others. Since it embodies every type of virtue, it must be taken to heart.  
     According to Imam Ali’s theory of the social interaction, one must be grateful for being given 
faithful and brotherly advice2009 ,   ( ��

� .(Vol.9. 314 /المع��

Text -7- 
َحــِذَر}

َ
َر ف

ِّ
َ َوُحــذ َ اْعَتــ��

َ
َ ف ِّ ْحَســَن َوُعــ��

�
أ
َ
ْ�َقــَن ف

�
َ�ــاَدَر َوأ

َ
َر ف

َ
َعِمــَل َوَحــاذ

َ
َف َوَوِجــَل ف َ اْعــ��َ

َ
َف ف َ ــ��َ

ْ
َخَشــَع َواق

َ
 َمــْن َســِمَع ف

َ
ــة َ َتِق�َّ ُقــوا ا�� اتَّ

َ
 ف

�ــَرًة َطــاَب َ��
�
ًة َوأ َ ِخــ��

َ
ــاَد ذ

َ
ف
�
أ
َ
 ف

�
�ــا َجــا َهار�

َ
 َون

�
َع َطاِل�ــا َ�ْ

�
ــأ
َ
ى ف

�
ــَرأ

َ
َي ف ر�

�
ى َوأ

َ
اْحَتــذ

َ
َتــَدى ف

ْ
َتــاَب َواق

َ
ــاَب َوَراَجــَع ف

َ
ن
�
أ
َ
َجــاَب ف

�
اْزَدَجــَر َوأ

َ
 َوُزِجــَر ف

َهَر َزادا� ِلَيــْوِم َرِح�ِلــه ــَر َمَعــادا� َاْســَتظ�  اإلمــام عــ��  u ((                                                                                           {َوَعمَّ
(as cited in 2011 , ع�ــدە/Vol.1: 108 (
Fear Allah like him who listened (from good advice) and bowed before it, when he committed 
sin he admitted it, when he felt fear he acted virtuously. When he apprehended he hastened 
(towards good deeds), when he believed he performed virtuous acts, when he was asked to 
take lesson (from the happenings of this world) he learned. When he was asked to desist he 
abstained (from evil), when he responded to the call (of
Allah) he leaned (towards him), when he turned back (to evil) he repented, when he followed 
he almost imitated and when he was shown
(the right path) he saw it.   (Al-Jibouri, 2009:433-4).
     Here, the text shows Imam Ali’s principle of happiness which is  Obeying God and following 
His commands. This principle leads to the     ongoing happiness.   
     Cultivating one’s spirituality from all kinds of vices, Imam Ali (u) keeps on reminding peo-
ple of the eternal life and appreciating the sense of self-elevation. Imam Ali (u) illustrates the 
process of the total submission to God vividly. Happiness, here, is tied up with obedience and 
piety.

Text -8- 
َرُە ِإْ�ِل�َس}

َّ
َتُه َوَحذ

�
َد ِفيَها َعْ�َشُه َوآَمَن ِفيَها َمَحل

َ
ْرغ

�
ُه آَدَم َدارا� أ

َ
َن ُسْ�َحان

�
ْسك

�
مَّ أ

ُ
        ث

))  u  ��اإلمام ع (as cited in 2011 , ع�دە/Vol.4: 135)     َوَعَداَوَته}
  Therea�er, Allah placed Adam in a house where He made his life and his stay safe and He cau-
tioned him of Iblis and his enmity (Al-Jibouri 2009:301).
     Adam is the first man and the father of mankind. His role as the father of the human race 
necessitates being a model to be followed. Adam and Eve have been bestowed with God’s 
bounties; however, they have been seduced by the devil (1998 , -Vol.3:361). In his com/ابــن كثــ��
mentary, 1979)    مغن�ة/ Vol.1: 52) emphasizes that long lasting happiness resides in the Paradise 
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illusive sight of this happiness symbolizes the people’s incorrect choice of the earthly pleasure 
at the expense of the immortal one. 

Text -5- 
 َ�ْســَمُع َرْجــَع}

َ
ِســَ�ِتِهْم َو�

�
ل
�
اِت أ

�
� ُوُجوِهِهــْم َيــَرى َحــَر� ِ

ــر� �� ظ� ــُه ِ�النَّ
َ
ُد َطْرف  َ�ْســَمُع ِ�َســْمِعِه ُيــَردِّ

َ
 َيْنِطــُق ِ�ِلَســاِنِه َو�

َ
ْهِلــِه �

�
�َ أ  فَصــاَر َبــ��ْ

ــْد
َ
ْهِلــِه ق

�
�َ أ  َبــ��ْ

ً
َصــاَر ِج�َفــة

َ
وُح ِمــْن َجَســِدِە ف ِ�ــَض َســْمُعُه َوَخَرَجــِت الــرُّ

ُ
َمــا ق

�
ُە � ُقِ�ــَض َ�ــَ�ُ

َ
 ِ�ــِه ف

�
ِتَ�اطــا

�
َمــْوُت ال

�
ــمَّ اْزَداَد ال

ُ
ِمِهــْم ث

َ
�

�
� 

 َعَمِلــِه
�

ُموُە ِف�ــِه ِإ�
�
ْســل

�
أ
َ
ْرض� ف

َ ْ
� األ ِ

 َمَخــطٍّ ��
�

ــوُە ِإ�
�
ــمَّ َحَمل

ُ
 ث

�
 ُ�ِج�ــُب َداِع�ــا

َ
 َو�

�
 ُ�ْســِعُد َ�اِ��ــا

َ
ْ�ِ�ــِه �

ُ
ْوَحُشــوا ِمــْن َجاِنِ�ــِه َوَتَ�اَعــُدوا ِمــْن ق

�
 أ

َقَطُعــوا َعــْن َزْوَرِتــه
ْ
                                   {.َوان

)) u ��اإلمام ع (as cited in 2011 , ع�دە/Vol.1:159 (
So he will lie among his people, neither speaking with his tongue nor hearing with his ears. He 
will be rotating his glance over their faces, watching the movements of their tongues, but not 
hearing their speaking. Then death will increase its sway over him and his sight will be taken by 
death as the ears had been taken and the spirit will depart from his body. He will then become 
a carcass among his own people. They will feel loneliness from him and get away from him. 
He will not join a mourner or respond to a caller. Then they will carry him to a small place in 
the ground and deliver him in it to (face) his deeds. They will abandon visiting him (Al-Jibouri 
2009:483).        
     This speech reveals Imam Ali’s aspect of understanding death and the preference of the 
Herea�er.   
     Without elusion and with a melancholic sense of suspense, Imam Ali (u) depicts the agonies 
and mysteries of the period a�er this life. In detail, the stages of death have been dealt with. 
Skillfully, Imam Ali (u) describes the horrible situation of that day which is inevitable. 
 points out that Imam Ali (u) has a profound knowledge enough to mix (جــرداق       (1975: 30-3  
between passion and his  vast imagination in a very  realistic scene. One must not prefer this 
transient life at the expense of the Herea�er.
      Critically, Imam Ali (u) tries to make a hint of the people’s carelessness in almost exclusive 
moral way. Resurrection of the body and soul of every human being in order to be judged for 
what one used to do in this life, as Imam Ali (u) figures out, one is responsible for all his good 
and evil deeds. 
Text -6- 
َك} َ َّ َمْن َ���

�
َرَك �

َّ
                     {َمْن َحذ

)) u ��اإلمام ع (as cited in 2011 , ع�دە/Vol.4: 430 (
 One who warns you is like one who gives you good tidings (Al-Jibouri 2009:842).           
          In a very friendly atmosphere, there is an appeal to maintain a happy social life. Imam 
Ali (u) tackles the idea of socializing with others politely. In his philosophy, warning is a type of 
social reform which is preferable in Islam. 
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lies in God’s satisfaction and it is accompanied with tranquility and serenity.  Expressively, Imam 
Ali (u) utters these words in order to share others’ suffering and sympathizing with them.
Text -3- 
ُه} ُه َ�ِع�ٌد َهمُّ مُّ

َ
�ٌل غ  َط��

َ
ــْمَعة  السُّ

�
 َوَ�ْشــَنأ

َ
َعة

ْ
ف َرُە الرِّ

�
��َ 

�
ْفســا

َ
ْ ٍء ن �

َ لُّ ��
َ
ذ

�
ْ ٍء َصْدرا� َوأ �

َ ْوَســُع ��
�
ِ�ِه أ

�
ل
َ
� ق ِ

ُه ��
ُ
� َوْجِهِه َوُحْزن ِ

ُە �� ُ ْ ُمْؤِمُن ِ���
�
 ال

ــِد
�
ل ــُب ِمــَن الصَّ

�
ْصل

�
ْفُســُه أ

َ
ــِة ن

�
�ك َع��

�
�ُ ال ــ��ِّ

�
َخِل�َقــِة ل

�
ِتــِه َســْهُل ال

�
�ٌ ِ�َخل َرِتــِه َضِنــ��

�
وٌر َصُبــوٌر َمْغُمــوٌر ِ�ِفك

�
ُتــُه َشــك

ْ
ٌ َصْمُتــُه َمْشــُغوٌل َوق ِثــ��

�
 ك

َعْ�ــد
�
لُّ ِمــَن ال

َ
ذ

�
                                                                       {.َوُهــَو أ

     )) u  ��اإلمام ع (as cited in 2011 , ع�دە/Vol.4: 474 (
A believer has a cheerful face, a sorrowful heart, a very broad chest (very generous), and a 
very humble heart. He hates high status and dislikes fame. His grief is long, his courage is 
far-reaching, his silence is much and, his time is occupied. He is grateful, enduring, buried in his 
thoughts, sparing in his friendship (with others), of a bright demeanor and of a so� empera-
ment. He is stronger than stone but more humble than a slave  (Al-Jibouri, 2009:903).     
     Gradually, Imam Ali (u) puts forwards the qualities of true servants of God (I). He describes 
the state of pu�ng down one’s suffering in the midst of pain. With a patient spirit, Imam Ali 
(u) characterizes the way of behaving with people in order to attain the everlasting  happiness 
which is compatible with patience and self-control. Physically and psychologically, Imam Ali (u) 
explains the signs of ideal Muslim. He dramatizes all admirable qualities in a way that makes 
them socially likeable.
     Concerning Imam Ali’s principles of ethical virtues and patience, the present text deepens 
one’s feeling of timeless happiness which is tied with endurance and love.

Text -4- 
ُروا}

ِّ
 َو ُحــذ

ً
 َو ُمِنُحــوا َجِم�ــ�

ً
�ــ� ــوا َط��

�
ْمِهل

�
َ�ُســوا أ

َ
ُموا ف

�
َهــْوا َو ُســل

�
ل
َ
ِظــُروا ف

ْ
ن
�
َفِهُمــوا َو أ

َ
ُمــوا ف

�
َنِعُمــوا َو ُعل

َ
ــُروا ف ِذيــَن ُعمِّ

�
ْيــَن ال

�
ِ أ

 ِعَ�ــاَد ا��
�
 َوُوِعــُدوا َجِســ�ما

�
ِل�مــا

�
   {أ

)) u  ��اإلمام ع (as cited in 2011 , ع�دە/Vol.1: 114 (
O servants of Allah! Where are those who were allowed (long) ages to live and they enjoyed 
bounty? they were taught and they learned. They were given time and they passed it in vain. 
They were kept healthy and they forgot (their duty). They were allowed a long period (of life) 
were handsomely provided, were warned of grievous punishment and were promised big re-
wards (Al-Jibouri, 2009:437).
     Before being late, Imam Ali (u) reminds people of the transience of the material world.  مغن�ة 
1979)/ Vol.3: 338) states that this sermon is called the “الغــراء ” which is a very long and famous 
sermon.  Imam Ali (u) sheds much light on those people who are pursuing their self- interests.  
     Including God’s attributes, taking lessons to mould and reform people’s lives, abiding the 
worldly pleasures and warning them of the results of negligence of duty and indifference to 
religion, this sermon has been delivered to take lessons from those who have passed away. The 
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9. Data Analysis 
Text -1- 
َجْبَتَهــا َو}

�
أ
َ
ِتَهــا َدَعْتــَك ف

َّ
ذ

�
�َ�ِتَهــا َو َخَدَعــْت ِ�ل َجــْت ِب�� ــْد َتَبهَّ

َ
َ�ــا ق

ْ
ــَت ِف�ــِه ِمــْن ُدن

ْ
ن
�
ــَفْت َعْنــَك َجَ�ِب�ــُب َمــا أ شَّ

�
ا َت�

َ
ــَت َصاِنــٌع ِإذ

ْ
ن
�
ْ�ــَف أ

�
 َو�

َطْعَتَهــا
�
أ
َ
َمَرْتــَك ف

�
َ�ْعَتَهــا َو أ اتَّ

َ
اَدْتــَك ف

َ
)Vol.3: 333/ع�ــدە , as cited in 2011) اإلمــام عــ��  u))                           {ق

What would you do when the coverings of this world in which you are wrapped are removed 
from you? The world attracted you with its embellishments and deceived you with its plea-
sures. It called you, and you responded to it. It led you, and you followed it. It commanded you, 
and you obeyed it (Al-Jibouri 2009:719).
     Refusing to accept Imam Ali as the Caliph, Muawiyah represents the symbol of degradation 
and injustice. The general atmosphere of this speech is warning. The total difference between 
Imam Ali (u) and Muawiyah stems from having contradictory principles 1979 ,   (مغن�ــة/ Vol.5: 
71). Ignoring the truth of death and the Herea�er, this text mirrors Muawiyah’s temptation 
of this world. Imam Ali (u), as  مغن�ــة (ibid. 73) comments, warns him not to be deceived of the 
earthly life. 
     The real struggle between them is a matter of the positive against negative aspects, good 
against bad deeds, the truth against falsehood and sublime morality against materialism.   Be-
ing happy with his earthly life, Imam Ali (u) rebukes Muawiyah using harsh words and highly 
rhetorical language. Here, Imam Ali (u) reminds Muawiyah of being saturated in following his 
materialistic needs regardless of the Herea�er. 
      The conflict between the secular world and the immortal one in this particular text exem-
plifies Imam Ali’s factors of happiness which are cognition of the earthly world and its limited 
and transient pleasures.   

Text -2- 
َ�اِطُل}

�
ل َك ِإ�َّ ا� َحقُّ َو َ� ُيوِحَشنَّ

�
ل َك ِإ�َّ ا�            {�ا أ�ا ذّر َ� ُيْؤِ�َسنَّ

)) u  ��اإلمام ع (as cited in 2011 , ع�دە/Vol.2: 182 (
O Abu Dharr! Only righ�ulness should attract you while wrongfulness should detract you. 
(Al-Jibouri, 2009:516)  
      Once Imam Ali mentioned, the first thing which comes into one’s mind is his justice. The 
speech above, as2012:160)  ال�ــدراوي) affirms, is the last words that are given by Imam Ali (u) to 
Abu Dharr al-Ghifari, the Prophet’s Companion, when he has been banished into Al-Rabatha.  
To be elevated to the most exalted position, this speech portrays the style of cultivating one’s 
spirituality from all kinds of vices.  Living alone and dieing alone, Imam Ali (u) comforts Abu 
Dharr al-Ghifari saying that there is a conflict between right and wrong  and  one must draw a 
line of demarcation between them. Here, Imam Ali (u) refers to the spiritual happiness which 
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5. Social Relations
     According to Alawi (1966:12), human beings are in need of association with others. Knowing 
the etiquettes of dealing with people politely enhances one’s chances of being happy in this 
world and the Herea�er. 

6. Remembrance of God and His Verses
     Generally speaking, Alawi (1966:10) and Javadi  (2014: 85)   state that remembrance of God 
(Y) is the cornerstone of worship.  It “causes the rest and tranquility of man’s hearts. According 
to Imam Ali, the happiest persons are those who worship and obey God (Y)”. 
7. Asceticism  
    Hosseini (2014:38) studies the application of asceticism in Nahj Al-Balagha. For him, asceti-
cism “means leaving the world and paying attention to the other world”. To put another way, 
practicing asceticism (al-zuhd) requires the absence of any worldly desire.    

8. Imam Ali’s (u) Rules for Happiness 
     In addition to the above mentioned factors of happiness, Imam Ali (u), as mentioned in Al-Ji-
bouri (2009:55), puts forward the fundamental principles of happiness which are as follows: 
اِء}  {-1 َّ اِء َوال��َّ َّ � ال�َّ ِ

�� ِ
 ا��

�
ْل َع�

�
َو� تَ

 Rely on Allah when pleased and when grieved.
�َك} {-2

َك َوَح��َ واِتَك وَسَفر�
�
� َخل ِ

�� َ ِق ا�� اتَّ
 Fear Allah when you are alone, when travelling and when at home.
ك } {-3 � َحقِّ ِ

ْخَطأ ��
�
َحدا مهما أ

�
َرە أ

�
 تك

َ
�

 Do not coerce anyone, no matter how much he wrongs you.
ھا } {-4

َ
ُهُمْوم َذرَوت

�
َ�دا َمْهَما َ�لْغت ال

�
ق أ

�
ْقل

َ
 ت

َ
�

 Do not worry, no matter how high your concerns may pile up.
ك} { -5

ُ
ن
�
 َشأ

َ
� َ�َساَطة َمْهَما َع� ِ

ِعش ��
 Live simply no matter how high your prestige may be.
ء } {-6

َ
��َ

�
 ال

ُ ��
�
ا َمْهَما ك َ ْ ع َخ��

َّ
َوق

َ
ت

 Anticipate goodness no matter how serious the affliction may be. 
ْمت الَقل�ل } {-7 و ُحر�

�
ا و ل َ ْ ِث��

�
ْعِ�� ك

�
أ

 Give a lot though you may be deprived even of a little.
ب َ�ْقُطر َدَما }-8

�
َقل

�
و ال

�
 { اْبَ�ِسم و ل

 Smile even if your heart may be bleeding.
َغ�ب-9

�
ْھر ال ُمْسِلم ِ�ظ�

�
ِخْ�ك ال

َ
 َتْقَطع ُدَعاَءك ِأل

َ
� } {

 Do not stop supplicating for your Muslim brother when he is absent.
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up), “My Lord hath honoured me.”   (Ali, 1987:317)
ا�س .5
     Having peace of mind is called ا�ــس. The verb ا�ــس requires of being satisfied with one’s inner 
sensation (1979:11 ,األحمــدي). 
(17)-
وَن. } (النمل / 7  }

�
ْم َتْصَطل

�
�

�
َعل

�
َ�س� ل

َ
ْم ِ�ِشَهاٍب ق

�
ْو آِت��

�
� أ

َ ْم ِمْنَها ِ�َخ��
�
ا َسآِت�� ار�

َ
ْسُت ن

َ
� آ�

ْهِلِه ِإ��ِّ
َ
اَل ُموَ�ٰ ِأل

َ
 ق

ْ
 ( ِإذ

Behold! Moses said to his family: “I perceive a fire; soon will I bring you from there some infor-
mation, or I will bring you a burning brand to light our fuel, that ye may warn yourselves.  (Ali, 
1987:186)
وسع .6
    According to Farid (2006:825), وســع is another verb of happiness which is compatible with 
mercy and forbearance. 
ِذيــَن } -(18)

�
اَة َوال

�
� ــوَن الــزَّ ُقــوَن  َوُ�ْؤتُ ِذيــَن             َيتَّ

�
ُتُبَها ِلل

�
�

�
َســأ

َ
ٍء ۚ ف ْ �

َ لَّ ��
�
� َوِســَعْت � َشــاُء ۖ َوَرْحَمــ��ِ

�
ِص�ــُب ِ�ــِه َمــْن أ

�
� أ ا��ِ

َ
ــاَل َعــذ

َ
 ق

 He said: “With My punishment I visit whom     (ُهــم ِ�آَ�اِتَنــا ُيْؤِمُنــوَن }                                  (األعــراف / 156
I will; but My mercy extendeth to all things. That (mercy) I shall ordain for those who do right, 
and practise regular charity, and those who believe in Our signs;-(Ali, 1987:76)

7. Happiness from Imam Ali’s (u) Viewpoint
       According to Imam Ali’s philosophy, happiness can be achieved by the presence of one or 
more of the following elements: 
1. Opulences
     Opulences include “wealth, beauty, fame, and social position that are external to one’s 
soul and character” (Javadi, 2014: 77). Unless being employed appropriately, such aspects can 
cause only temporary happiness. 
2. Morality
    Javadi (ibid: 77) mentions that ethical virtues are “ an important factor in one’s happiness”. 
Justice, truthfulness, bravery, modesty, and intellectual virtue are categorized within them.
3. Patience 
     Patience is a great religious virtue. The endless happiness lies in such virtue. It is the starting 
point for all that is good (Alawi, 1966:7 and Javadi , 2014: 77). 
4. Understanding of the Earthly Life
     One of the ways which leads to happiness is to take life as it is without any objection (Alawi, 
1966:5). Imam Ali (u) discusses the idea of the transient aspect of this world. For him, the ulti-
mite happiness lies in the Herea�er. 
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them do not understand. (Ali, 1987:191)

6.2. Implicit Words of Happiness
ب�ض .1
     Metonymically, ب�ــض refers to the mercy of Allah which includes righteous people) ,  الشــاف��
2004/ Vol.1: 280).
 (13)-
ُفــُروَن } (  }

�
ْنُتــْم َت�

�
اَب ِ�َمــا ك

َ
َعــذ

�
ــوا  ال

ُ
وق

ُ
ذ

َ
ــْم ف

�
َفْرُتــْم َ�ْعــَد ِإ�َماِن�

�
�

�
ْت ُوُجوُهُهــْم أ ِذيــَن اْســَودَّ

�
ــا ال مَّ

�
أ
َ
 َيــْوَم َتْ�َ�ــضُّ ُوُجــوٌە َوَ�ْســَودُّ ُوُجــوٌە ف

( آل عمــران / 106
On the Day when some faces will be (lit up with) white, and some faces will be (in the gloom 
of) black: To those whose faces will be black, (will be said): “Did ye reject Faith a�er accepting 
it? Taste then the penalty for rejecting Faith.” (Ali, 1987:28)

عجب .2
     To magnify or like someone or something, عجــب is an implicit verb of happiness (2007 �

ا��  /الــ��
Vol.1: 307).
ْم } ( ال�قرة / 221 }-(14)

�
ْعَجَبْت�

�
ْو أ

�
ٍة َول

�
�ك

ْ ٌ ِمْن ُم�� ْ  َخ��
ٌ
 ُمْؤِمَنة

ٌ
َمة

َ َ
  ( َوأل

A slave woman who believes is better than an unbelieving woman, even though she allures 
you. (Ali, 1987:15)
كشف .3
     Reaching the most exalted levels and coming across the good effect of something, �

 الط�اط�ــا��
1997)/ Vol.14:315) and 2003)  الفراه�ــدي/ Vol.5: 297) assert that كشــف conveys the meaning of 
passing something successfully. 
(15)-
َعاِ�ِديَن } ( األن��اء / 84  }

�
َرى ِلل

�
ا َوِذك

َ
 ِمْن ِعْنِدن

ً
ُهْم َمَعُهْم َرْحَمة

�
ُه َوِمْثل

�
ْهل

�
ْ�َناُە أ

َ
ٍّ َوآت َشْفَنا َما ِ�ِه ِمْن ��ُ

�
�

َ
ُه ف

�
اْسَتَجْبَنا ل

َ
  ( ف

So We listened to him: We removed the distress that was on him, and We restored his people 
to him, and doubled their number,- as a Grace from Ourselves, and a thing for commemora-
tion, for all who serve Us. (Ali, 1987:158)
َم   .4 عَّ

َ
ن

      Bestowed favours and blessings upon one, َــَم عَّ
َ
 is an implicit verb of happiness that is used ن

for exaggeration (Farid, 2006:784). 
(16)-  
َرَمن� } (الفجر / 15  }

�
�

�
� أ

ِّ
َ�ُقوُل َر��

َ
َمُه ف عَّ

َ
َرَمُه َون

�
�

�
أ
َ
ُه ف ا َما اْبَتالُە َر�ُّ

َ
َساُن ِإذ

ْ
� ِ

ْ
ا األ مَّ

�
أ
َ
 ( ف

Now, as for man, when his Lord trieth him, giving him honour and gi�s, then saith he, (puffed 
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ing of excitement. 
(7)-
ــا َتْرَضــاُە } ْعَمــَل َصاِلح�

�
ْن أ

�
 َواِلــَديَّ َوأ

�
َّ َوَعــ� �

�
َعْمــَت َعــ�

ْ
ن
�
� أ ــ��ِ

�
َر ِنْعَمَتــَك ال

�
ْشــك

�
ْن أ

�
� أ ْعــ��ِ ْوز�

�
ــاَل َربِّ أ

َ
ْوِلَهــا َوق

َ
ا ِمــْن ق

�
ــَم َضاِحــ� َتَ�سَّ

َ
 ف

�َ }  ( النمــل / 19 اِلِحــ�� � ِعَ�ــاِدَك الصَّ ِ
� ِبَرْحَمِتــَك �� ــ��ِ

�
ْدِخل

�
                                                            ( َوأ

So he smiled, amused at her speech; and he said: “O my Lord! so order me that I may be grate-
ful for Thy favours, which thou hast bestowed on me and on my parents, and that I may work 
the righteousness that will please Thee: And admit me, by Thy Grace, to the ranks of Thy righ-
teous Servants.”  (Ali, 1987:186)
 َضِحَك .4
     Metonymically, َضِحــَك stands for the mercy of Allah.  It may also refer the sudden feeling of 
excitement (1985 , � .(Vol.17: 116-7/القرطــ��
  }  (  النجم  / 43}- (8) 

�
��ْ

�
ْضَحَك َوأ

�
ُه ُهَو أ

َّ
ن
�
      (  َوأ

That it is He Who granteth Laughter and Tears; (Ali, 1987:270)
5. َ ْ ���ِ
      Either positively or negatively,  502) �

َ A.H.:47-8) states that األصفهــا�� ْ  generally implies a ِ�ــ��
flicker of hope in the midst of sadness. To be limited, َ ْ ���ِ may refer to sadness. Simply, the con-
text can determine its exact meaning. 
وَن }     ( الحجر  / 54 }-(9) ُ ِّ ���َ ِ�َم تُ

َ
ُ ف َ ���ِ

�
َ ال � ِ�� سَّ ن مَّ

�
 أ

�
� َع� ِ

ُمو�� تُ ْ َّ ���َ
�
اَل أ

َ
     ( ق

 He said: “Do ye give me glad tidings that old age has seized me? Of what, then, is your good 
news?”  (Ali, 1987:122)
ِظ�ٌم}     ( النحل  / 58 }-(10)

�
ا َوُهَو ك لَّ َوجُهُه ُمسَود� َ ظ� ن��

ُ
َحُدُهم �األ

�
َ أ ِّ ا ُ���

َ
ذ      ( َو��

“When news is brought to one of them, of (the birth of) a female (child), his face darkens, and 
he is filled with inward grief!  (Ali, 1987:127) 
َ�َطُر .6
      Being ungrateful, 2003)  الفراه�ــدي/ Vol.1:145 (affirms that َطــُر�َ is another verb of happiness 
that has negative impacts. It also has the meaning of being confused and amazed. 
ْ�َ�ٍة َ�ِطَرْت َمِع�َشَتَها }     ( القصص  / 58 } -(11)

َ
َنا ِمْن ق

�
�

�
ْهل

�
ْم أ

�
     ( َو�

And how many populations We destroyed, which exulted in their life (of ease and plenty)! (Ali, 
1987:194)
رِّ .7

َ
ق

     To be used figuratively, 1997)  �
ــرِّ  Vol.14:43) argues that /الط�اط�ــا��

َ
 includes the sense of ق

calmness and happiness. 
(12)-
ُمــوَن} }

�
َ�ْعل ال  ُهــْم  َ َ ��

�
�

�
أ ِ�ــنَّ 

�
َول َحــقٌّ   ِ

ا�� َوْعــَد  نَّ 
�
أ ــَم 

�
َوِلَتْعل َتْحــَزَن  َوال  َعْيُنَهــا  َتَقــرَّ   ْ �

�
� ــِه  مِّ

�
أ  

�
ِإ� ــاُە 

َ
َرَدْدن

َ
                                                                                                                     ف

 Thus did We restore him to his mother, that her eye might be comforted, that  ( ( القصــص / 13
she might not grieve, and that she might know that the promise of Allah is true: but most of 
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      According to Vaezi and Heydari (2015: 393),  happiness is “one of the human innate and 
psychological needs and it plays a significant role in many aspects of human life.”  
     Once finding a balance between the material and spiritual aspects of life,  Elhajibrahim 
(2006:6) and Murad (2012:9)  agree that real happiness  can be reached. Joshanloo and Weijers 
(2014:17) remark that happiness “is considered to be an inner peace derived from devotion to 
God.”
     Joshanloo (2015:26) states that “according to Islamic faith, endurance of emotional suffering 
may be conceived as qualifying for religious blessing and reward.” Regardless of the physical 
one, Joshanloo says that Islam sheds much light on the spiritual happiness.
 
6. Happiness in the Glorious Quran
     Happiness is one of the emotions which is widely common in Quranic context. 2009:19) إبراه�م) 
and 2011:4) ��المالــ) emphasize that there are certain words that denote happiness in the Glo-
rious Quran.
    Within Quranic verses,   Esfahani (2015: 2874) points out that words denote happiness are 
either approved or criticized.  In a similar vein, 2011:4) ��المالــ) classifies them into explicit and 
implicit as follows:
6.1. Explicit Words of Happiness 
ف�ح .1
is a verb of happiness that can be used either positively or negatively (502      فــ�ح  , �

 األصفهــا��
A.H.:375).
�َ   }  (القصص:76 }-(4) ِح�� َفر�

�
 ُ�ِحبُّ ال

َ
� َ ْفَ�ْح  ِإنَّ ا��  تَ

َ
�)                         

  “Exult not, for Allah loveth not those who exult (in riches).   (Ali, 1987:195)
ا َ�ْجَمُعوَن }   ( يو�س :٥٨   }   -(5) ٌ ِممَّ ْ َ�ْفَرُحوا ُهَو َخ��

�
ل
َ
ِلَك ف ٰ ِ�ذَ

َ
ِ َوِ�َرْحَمِتِه ف

ْل ِ�َفْضِل ا��
ُ
                              ﴾ ق

Say: “In the bounty of Allah. And in His Mercy,- in that let them rejoice”: that is better than the 
(wealth) they hoard. (Ali, 1987:97)
2.   َّ�َ 
     According to ) 502 �

-A.H.: 228), ّ�َ is an internal type of happiness. This type of happi األصفها��
ness arises from the inside of oneself.
 (6)-
�َن } اِظ�� َها َ�ُ�ُّ النَّ

ُ
ْون

�
اِقـٌع ل

َ
َها َ�َقَرٌة َصْفَراء ف

ّ
ُه َ�ُقوُل ِإن

َّ
اَل ِإن

َ
َها ق

ُ
ْون

�
َنا َما ل

�
� ل َك ُيَب��ِّ َنا َر�َّ

�
وا� ادُْع ل

�
ال

َ
{ق

  ( ال�قرة  / 69 )
They said: “Beseech on our behalf Thy Lord to make plain to us Her colour.” He said: “He says: 
A fawn-coloured heifer, pure and rich in tone, the admiration of beholders!” (Ali, 1987:5)
َ�َسَم  .3
-is a positive kind of happiness. It has the mean َ َ�َسمVol.3: 211 (mentions that / الشاف��      (2004 
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Singular

Masculine Feminine
basic singular triptote singular triptote in ة�َ (a)

Indefinite Definite Indefinite Definite

Informal
َسِع�د الَسِع�د َسِع�َدة الَسِع�َدة

Nomina�ve َسِع�ٌد الَسِع�ُد َسِع�َدٌة الَسِع�َدُة

Accusa�ve
ا َسِع�د� الَسِع�َد َسِع�َدًة الَسِع�َدَة

Geni�ve َسِع�ٍد الَسِع�ِد َسِع�َدٍة الَسِع�َدِة

Dual
Masculine Feminine

Indefinite Definite Indefinite Definite

Informal َسِع�َدْين الَسِع�َدْين � ْ�� َسِع�َدتَ � ْ�� الَسِع�َدتَ

Nomina�ve َسِع�َداِن الَسِع�َداِن اِن َسِع�َدتَ اِن الَسِع�َدتَ

Accusa�ve َسِع�َدْين� الَسِع�َدْين� ��
ْ�� َسِع�َدتَ ��

ْ�� الَسِع�َدتَ

Geni�ve َسِع�َدْين� الَسِع�َدْين� ��
ْ�� َسِع�َدتَ ��

ْ�� الَسِع�َدتَ

Plural

Feminine

Indefinite Indefinite

Informal َسِع�َدات َسِع�َدات

Nomina�ve َسِع�َداٌت َسِع�َداٌت

Accusa�ve َسِع�َداٍت َسِع�َداٍت

Geni�ve َسِع�َداٍت َسِع�َداٍت

Note: the plural Masculine of the adjec�ve “happy” is unknown))

5. Islamic Perspec�ve of Happiness 
      In Islam, the issue of happiness has been taken into considera�on.  D’raven and Pasha-Zaidi 
(2014:132) emphasize that there is a close  connec�on between happiness and religion.  Hap-
piness, as Ullah (n. d.:3) points out, is enthroned in the heart. It is “characterized by peace of 
mind, tranquility, a sense of well-being, and a relaxed disposi�on.” 



IMAM ALI›S CONCEPT OF HAPPINESS 

124 Proceedings of Third International  Academic Al-Ameed Conference

that happiness means feeling sa�sfac�on with oneself and the outward world.  Put simply, 
Lewis et al.  (ibid) states that happiness can be seen as “sharing posi�ve experiences with oth-
ers.”  
     Contrary to that posi�on, Al- Farabi, as stated by Elhajibrahim (2006:13), points out that each 
one is responsible for achieving his own happiness. In this case, Al- Farabi considers happiness 
as a subjec�ve ma�er which has different levels. 

3. Types of Happiness 
    Murad (2012:6-7) and Vaezi and Heydari (2015:395) classify happiness into the following 
types:
1. Acceptable happiness: It stands for real happiness which is praised in Islam.  This type of 
happiness is true happiness and it remains under all circumstances.
1) Imam Ali (u) says: “Muslim’s happiness is when he obeys Allah and his grief is when he com-
mits a sin”(Vaezi and Heydari, 2015:395).
2. Unacceptable happiness: There is a natural tendency to achieve happiness. However, hap-
piness that is accompanied with a sin or feeling happy over other’s sin is unacceptable. Las�ng 
for a short �me, it is also called “False happiness”.  
2) Imam Sajjad (u) says: “Do avoid being happy over your sin because happiness over sin is a 
worse and bigger guilt than the sin” (ibid).
3) Imam Ali (u) says: “Do not be happy over other’s sin because you do not know what the 
world brings to you” (ibid).

4.  Happiness from a Linguis�c Viewpoint
 happiness” is a noun which is derived from its“ (الســعادة) states that al-sāda (إبراه�ــم (2009:3   
root sād (َســَعَد).  Al-’sād (االســعاد )  means to help someone in a special way. In other words, he 
confirms that there is a connec�on between happiness and helping. 
     The difference between al-sāda and al-farah is that al-sāda happens accidentally and it 
remains for a short �me, while al-farah lasts for a long period. Func�onally, the former is the 
result of materialis�c ma�ers; whereas the la�er is the reac�on of good deeds. Al-sāda is more 
comprehensive than al-farah (502 , �

.Vol.1,  1982:656;h�ps://www /صلي�ــا ;A.H.: 306-7 األصفهــا��
ejaaba.com/topic/29578 and h�p://www.acofpsco m/vb/showthread.php?t=5785). 
     Moreover, 1998)  ي -Vol.1:455) points out that the morphological deriva�ons of al-sā /الزمخ��
da are: أْســَعَد، ُســِعَد، َســِعَد(verbs);  َســعادة، ســع�د، َمْســعود، َمْســعودة، ُســَعداء , ســعد, ٌسعود,أسعد,ُسعدانة,ُســعاد(-
nouns).
     For more clarifica�on, the following table illustrates the declension of the adjec�ve ســع�د 
(cited in en.wik�onary.org/wiki/ َســِع�د):
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1. Introduc�on
     Happiness is enthroned in people’s hearts. Being a mul�dimensional experience, happiness 
varies from one person to another. It ranges  from the highest degree of happiness to the low-
est one. Generally speaking, there are two types of happiness, the earthly happiness and the 
supreme one. The former is transient, while the la�er lasts for a long �me. Living in �meless 
happiness involves maintaining certain elements in order to be a�ained. The study answers the 
following ques�ons:
1. What is the concept of happiness in Imam Ali’s viewpoint?
2. Does happiness have different indica�ons?
3. What is the extent of overlapping between the sense of happiness and other emo�onal 
feelings?
     This paper aims at: 
1. Determining Imam Ali’s concept of happiness and ways of pu�ng it into prac�ce.
2. Inves�ga�ng the seman�c dimension of happiness in Nahj Al-Balagha such as: religious, eth-
ical and social characteris�cs.
3. Iden�fying the contact between the sense of happiness and other emo�onal feelings, such 
as sadness, love, and pain in the text above. 
     It is hypothesized that:
1. Imam Ali has an excep�onal view of the concept of happiness. 
2. Concerning Nahj Al-Balagha, happiness has various indica�ons.
3. There is no clear-cut dis�nc�on between happiness and other emo�onal feelings such as 
sadness, love, and pain in Nahj Al-Balagha. 
     The procedures adopted are:
1- Reviewing the concept of happiness in Arabic.
2- Outlining Imam Ali’s view of happiness along with analyzing the principles required.
2. The No�on of Happiness 
     Over the �me, happiness has various indica�ons. Michalos (1980:507) and Meadows 
(2014:145) define happiness as “a las�ng, complete and jus�fied sa�sfac�on with life”. Like-
wise, Reed (2001:2), 2002:7-8)  ��الع�ــد), and2013:8)  قاســم) agree that the word ‘happiness’ is a 
wide term which includes all that is good. قاســم  (ibid) adds that earthly happiness is important 
to a�ain the supreme one. 
      Wierzbicka (1992:539) and Lewis et al. (2008:106) agree that happiness is one of the basic 
posi�ve emo�ons. 2007:1 ) ع�د هللا)  and Jiménez-Briones and Perez Cabello de Alba (2008:136) 
also state that happiness occupies the most salient feeling. Within the domain of emo�ons 
such as: fear, love, pride, and sadness, happiness is ins�nc�vely found in people’s hearts. 
     As a social state, 2007) �

ا��  confirm (إبراه�ــم (Vol.1:53), Lewis et al.  (2008:457) and 2009:7 /الــ��
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ملخص البحث باللغة العربية: 
      تعــد الســعادة حالــة نفســية اجيابيــة ذات درجــات متفاوتــة. ويوجــد نوعــان مــن الســعادة: الســعادة الدنيويــة و 
الســعادة األخرويــة. و يعــد النــوع األخــري هــو األســمى واالبقــى . ومــن املنظــور الدينــي، فــان الســعادة األخرويــة 
ــي أرادهــا اهللا (.(وتتلخــص  ــة الت ــاة كــام هــي وبالطريق ــامن قــوي. فهــي تســتلزم أيضــا اخــذ احلي مســتوحاة مــن إي

مشــكلة البحــث يف اإلجابــة عــن األســئلة اآلتيــة:
١.ما مفهوم السعادة يف فلسفة اإلمام عيل ()؟

٢. هل متتلك السعادة دالالت خمتلفة عند اإلمام عيل () ؟
٣.  ما مد التداخل بني السعادة واملشاعر العاطفية األخر ؟

.() رف عىل مفهوم السعادة يف فكر اإلمام عيل       و هتدف الدراسة إىل: ١-التعّ
ــامت  ــة) كالس ــج البالغ ــيل() )هن ــام ع ــة لإلم ــة األدبي ــعادة يف التحف ــوم الس ــداليل ملفه ــد٣ ال ــتقصاء البع ٢- اس
الدينيــة واألخالقيــة واالجتامعيــة. ٣-  حتديــد العالقــة بــني الســعادة واملشــاعر العاطفيــة األخــر كاحلــزن واحلــب 

.()ــيل ــام ع واألمل يف كالم اإلم
      وتفرتض الدراسة: ١) تناول اإلمام عيل () مفهوم السعادة بطريقة فريدة من نوعها. 

ــة بــني الســعادة واملشــاعر  ٢) متتلــك الســعادة دالالت متنوعــة يف كالم اإلمــام عــيل(). ٣) توجــد عالقــة طردي
العاطفيــة األخــر مثــل احلــزن واحلــب واألمل وغريهــا. 

تَبُّــع مفهــوم الســعادة يف اللغــة العربيــة. ٢) توضيــح مفهــوم الســعادة يف        وتتّبــع الدراســة اإلجــراءات اآلتيــة: ١)  تَ
فلســفة اإلمــام عــيل() مــع حتليــل مبــادئ الســعادة بصــوره عمليــة.

        و بعــد حتليــل بعــض خطــب وأقــوال اإلمــام عــيل()، برهنــت نتائــج البحــث مصداقيــة الفرضيــات املذكــورة 
. نفاً ا
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Abstract
       Being a posi�ve psychological state, happiness has different degrees. It is either material-

is�c or eternal.  The la�er is considered the permanent and the foremost. Religiously, eternal 
happiness is inspired by strong faith. It also necessitates dealing with life as it is and in the way 
that God (�) wants. The study a�empts to answer the following ques�ons:

1. What is Imam Ali›s philosophy of the concept of happiness?
2. Does it have various indica�ons?
3. Is there a link between happiness and other emo�onal feelings?
     This paper aims at:
1. Iden�fying Imam Ali›s concept of happiness.
2. Examining the seman�c aspects of happiness in Imam Ali›s masterpiece; Nahj Al-Balagha 

such as: religious, ethical and social features.
3. Showing the contact between happiness and other emo�onal feelings, such as sadness, 

love, and pain in the text above. 
     It is hypothesized that: 
1. Imam Ali (u) deals with the concept of happiness in a unique way.
2. Happiness has various indica�ons in Imam Ali›s speech.
3. There is a posi�ve correla�on between happiness and other emo�onal feelings such as 

sadness, love, and pain in Nahj Al-Balagha.

     The study adopts the following procedures:
1-Tracing back the concept of happiness in Arabic.
2- Illustra�ng Imam Ali›s concept of happiness along with analyzing the principles required.
     A�er analyzing Imam Ali›s sermons and sayings, the findings of the inves�ga�on validate 

all the hypotheses above.
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of Resurrec�on! Surely Thou art the Most Merciful of the merciful! 

                                                                                 
7. Friday Supplica�on
َرُە َوال 

�
ــَرُە َوال َيْنُقــُص َمــْن َشــك

�
�

َ
ــذى ال َيْ�ــ� َمــْن ذ

�
َعل�ــِم ال

�
نــاِء اْ�ْشــ�اِء ال

َ
شــاِء َواْ�ْح�ــاِء َواْ�ِخــر� َ�ْعــَد ف

ْ
ْ�ــَل اْ��

َ
ِل ق َحْمــُد ِ� اْ�وَّ

�
ل ا�

اَن َســمواِتَك َو 
�
ِتــَك َوُســ�

�
ْشــِهُد َجميــَع َمالِئك ــ�� ِ�ــَك َشــه�دا� َوا�

�
ْشــِهُدَك َو� ــُهمَّ ِا��ّ ا� ـ

�
لل َ�خ�ــُب َمــْن َدعــاُە َوال َ�ْقَطــُع َرجــاَء َمــْن َرجــاُە ا�

ــَت َوْحــَدَك ال 
ْ
ن ــَت ُهللا ال ِالـــَه ِاّ� ا�

ْ
ن ــَك ا�

َّ
ن ْشــَهُد ا� � ا�

ّ�� ِقــَك ا�
�
ْصنــاِف َخل َت ِمــْن ا�

�
َشــأ

ْ
� ِ��اِئــَك َوُرُســِلَك َوا�

ْ
ن  َعْرِشــَك َوَمــْن َ�َعْثــَت ِمــْن ا�

َ
ــة

�
َحَمل

 الِع�ــاِد 
�

َتــُه ِا�
�
ل ّدى مــا َحمَّ َك ا�

�
ْ�ــِه َوآِلــِه َعْ�ــُدَك َوَرُســول

�
 ُهللا َعل

�
ــدا� َصــ� نَّ ُمَحمَّ ــَف ِلَقْوِلــَك َوال َتْ�د�ــَل َوا�

�
ــَك َوال َعد�ــَل َوال ُخل

�
�ــَك ل َ ��

� َعــ�  ْتــ�� ِّ�
َ
ــُهمَّ ث ـ

�
لل ِعقــاِب ا�

�
َر ِ�مــا ُهــَو ِصــْدٌق ِمــَن ال

َ
ــذ

ْ
ن ــواِب َوا� َ ِ�مــا ُهــَو َحــقٌّ ِمــَن الثَّ َّ ــُه َ�ــ��

َّ
ن ِجهــاِد َوا�

�
� ِهللا َعــزَّ َوَجــلَّ َحــقَّ ال ِ

َوجاَهــَد ��
ــد  ــد َوَعــ� آِل ُمَحمَّ َوّهــاُب َصــلِّ َعــ� ُمَحمَّ

�
ــَت ال

ْ
ن ــَك ا�

َّ
 ِان

ً
ــَك َرْحَمــة

ْ
ُدن

�
� َوَهــْب �� ِمــْن ل  َهَدْيَتــ��

ْ
� َ�ْعــَد ِاذ ــ��

�
ل
َ
 ق

ْ
غ � َوال ُتــ�� ْحَيْ�َتــ�� ديِنــَك مــا ا�

َســْمَت 
َ
َّ فيهــا ِمــَن الّطاعــاِت َوق �

�
ْوَجْ�ــَت َعــ� ُجُمعــاِت َومــا ا�

�
ــْرض� ال

َ
� ِالداِء ف ْقــ��

ِّ
� ُزْمَرِتــِه َوَوف

�� �
�� ْ ُ ْت�اِعــِه َوشــ�َعِتِه َواْحــ�� � ِمــْن ا� ــ��

�
َواْجَعل

َحك�ــُم .  
�
َع��ــُز ال

�
ــَت ال

ْ
ن ــَك ا�

َّ
َجــزاِء ِان

�
� َيــْوِم ال

َعطــاِء ��
�
ِالْهِلهــا ِمــَن ال

Praise belongs to Allah, the First before the bringing forth and the giving of life, and the Last 
a�er the annihila�on of all things, the All-knowing who forgets not him who remembers Him, 
decreases not him who thanks Him, disappoints not him who supplicates Him, and cuts not 
off the hope of him who hopes in Him! O Allah, I call Thee to witness - and Thou art sufficient 
witness - and I call to witness all Thy angels, the inhabitants of Thy heavens, the bearers of Thy 
Throne, Thy prophets and Thy messengers whom Thou hast sent out, and the various kinds of 
creatures Thou hast brought forth, that I bear witness that Thou art Allah; there is no god but 
Thou, Thou alone, who hast no associate nor any equal, and Thy word has no failing, nor any 
change; and that Muhammad (May Allah bless him and his Household) is Thy servant and Thy 
messenger; he delivered to the servants that with which Thou charged him, he struggled for 
Allah as is His due, he gave the good news of the truth of reward, and he warned of the ve-
racity of punishment. O Allah, make me firm in Thy religion as long as Thou keepest me alive, 
make not my heart to swerve a�er Thou hast guided me, and give me mercy from Thee, surely 
Thou art the Giver. Bless Muhammad and the Household of Muhammad, make me one of his 
followers and his par�sans, muster me in his band, and give me the success of accomplishing 
the obligatory observance of Friday, performing the acts of obedience which Thou has made 
incumbent upon me within it, and [receiving] the bestowal which Thou hast appor�oned for its 
people on the Day of Recompense! Surely Thou art Mighty, All-wise!

                        

                                                       



PH. D. RAZZAQ NAYIF MUKHEEF       MANAR KAREEM MEHDI

  Thilhujja 1437 October 2015 117

has shrunk, whose neediness for Thy mercy has intensified, whose remorse for his neglect has 
become great, whose slips and stumbles have become many, and whose repentance is devoted 
sincerely to Thy face. So bless Muhammad, the Seal of the Prophets, and his Household, the 
good, the pure, provide me with the intercession of Muhammad (May Allah bless him and his 
Household) and deprive me not of his companionship! Surely Thou art the Most Merciful of 
the merciful! O Allah, decree for me on Wednesday four things: Induce me to be strong in obe-
dience to Thee, to be joyful in worshipping Thee, to be desirous of Thy reward, and to abstain 
from that which would make incumbent upon me Thy painful punishment! Thou art Gentle to 
whom Thou wilt!

6. Thursday Supplica�on
ــُه 

�
� ل ْ�َقْيَتــ�� مــا ا�

�
�

َ
ـــُهمَّ ف

�
لل � ِنْعَمِتــِه ا�

تــا�� � ض�ــاءە َوا�
ســا��

�
هــاُر ُمْ�ــِ�ا� ِبَرْحَمِتــِه َو�  ِ�ُقْدَرِتــِه َوجــاَء ِ�النَّ

�
ِلمــا ْ�ــَل ُمظ�

�
َهــَب الل

ْ
ذ ــذي ا�

�
َحْمــُد ِ� ال

�
ل ا�

َمآِثــِم 
�
ِ�ســاِب ال

�
ِم َوا� محــار�

�
�ــا�� َواْ�ّ�ــاِم ِ�اْرِتــ�اِب ال

�
ِە ِمــَن الل �

ْ ــ��
َ
� غ

� ف�ــِه َو�� ْفَجْعــ�� ــد َوآِلــِه َوال تَ � ُمَحمَّ ــ��ِ � الْمثاِلــِه َوَصــلِّ عــ� النَّ ْ�ِقــ��
�
ا
َ
ف

ْ�ــَك 
�
ــُل ِال َوسَّ تَ ــِة اْ�ْســالِم ا� � ِ�ِذمَّ

ــُهمَّ ِا��ّ ـ
�
لل مــا َ�ْعــَدُە ا� َّ َ َّ مــا ف�ــِه َو�� َ ُە َو�� َّ َ �� �

َ مــا َ�ْعــَدُە َواْ��ْف َعــ��ّ ْ َ مــا ف�ــِه َوَخــ�� ْ ُە َوَخــ�� َ ْ � َخــ�� ــ��
ْ
َواْرُزق

� َرَجــْوُت ِبهــا  ــ��
�
� ال ــ��ِ ـــُهمَّ ِذمَّ

�
لل ِف ا� اْعــر�

َ
َدْ�ــَك ف

�
ْسَ�ْشــِفُع ل ْ�ــِه َوآِلــِه ا�

�
� صــ� ُهللا َعل

ُمْصَطــ��
�
ــد ال ْ�ــَك َوِ�ُمَحمَّ

�
ْعَتِمــُد َعل ُقــْرآِن ا�

�
َوِ�ُحْرَمــِة ال

 اقــوى 
ً
َرُمــَك َوال ُ�ط�ُقهــا ِاّ� ِنَعُمــَك َســالَمة

�
هــا ِاّ� ك

�
ِســُع ل  ال َي�َّ

�
َخم�ــس� َخْمســا

�
� ال ِ

ــض� �� ��
ْ
ـــُهمَّ اق

�
لل �َ ا� ْرَحــَم الّراِحمــ�� � �ــا ا� ضــاَء حاَجــ��

َ
ق

ْمِنَك 
�
َخْوِف ِ�ا

�
� َمواِقِف ال

�� � ْؤِمَن�� ْن تُ َحالِل َوا�
�
ْزِق ال حاِل ِمَن الرِّ

�
� ال ِ

�� 
ً
ْســَتِحقُّ ِبها َج��َل َمُث�َ�ِتَك َوَســَعة ِبها ع� طاَعِتَك َوِع�اَدًة ا�

 
�
ِقاَمــِة ناِفعــا

�
 َيــْوَم ال

�
ــ�� ِ�ــِه شــاِفعا َوسُّ ــد َواْجَعــْل تَ ــد َوآِل ُمَحمَّ � ِحْصِنــَك َوَصــلِّ عــ� ُمَحمَّ

ُغُمــوِم ��
�
ُهُمــوِم َوال

�
ِق ال � ِمــْن َطــوار� ــ��

�
ْجَعل َوتَ

. َ� ْرَحــُم الّرِحمــ�� ــَت ا�
ْ
ن ــَك ا�

َّ
ِان

Praise belongs to Allah, who has taken away the shadowy night by His power and brought 
the sight-giving day through His mercy. He has clothed me in its brightness and given me its 
favour. O Allah, just as Thou hast spared me for this day, so also spare me for its likes, bless the 
prophet Muhammad and his Household, torment me not in it and in other nights and days by 
allowing me to commit unlawful acts and to clothe myself in sins; provide me with its good, 
the good of all within it, and the good of everything a�er it; and turn away from me its evil, 
the evil of all within it, and the evil of everything a�er it! O Allah, by the protec�ve compact 
of Islam, I seek media�on with Thee! By the inviolability of the Qur’an, I rely upon Thee! By 
Muhammad the chosen (May Allah bless him and his Household) I seek intercession with Thee! 
So recognize my protec�ve compact by which I hope my need will be granted, O Most Merciful 
of the merciful! O Allah, decree for me on Thursday five things which none embraces but Thy 
generosity and none supports but Thy favours: health through which I may have the strength 
to obey Thee, worship by which I may deserve Thy plen�ful reward, plenty in my state through 
lawful provision, and that Thou makest me secure in the places of fear through Thy security, 
and placest me in Thy fortress against the striking of worries and sorrows! Bless Muhammad 
and his Household, and make my seeking his media�on as an intercessor give profit on the Day 
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refuge in Him from the evil of my soul, for surely the soul commands to evil except as my Lord 
has mercy. I seek refuge in Him from the evil of Satan who adds sins to my sin. I seek protec�on 
with Him from every wicked tyrant, unjust sovereign, and conquering enemy. O Allah, place 
me among Thy troops, for Thy troops - they are the victors, place me in Thy party, for Thy par-
ty - they are the ones who prosper, and place me among Thy friends, for Thy friends - no fear 
shall be upon them, nor shall they sorrow. O Allah, set right for me my religion, for it is the 
preserving �e of my affair, set right for me my herea�er, for it is the abode of my permanent 
lodging and to it I flee from the neighbourhood of the vile! Make life an increase for me in 
every good and death an ease for me from every evil! O Allah, bless Muhammad, the Seal of 
the Prophets and the comple�on of the number of the envoys, his Household, the good, the 
pure, and his Companions, the dis�nguished, and give me on the Tuesday three things: Leave 
no sin for me unless Thou forgivest it, no grief unless Thou takest it away, and no enemy unless 
Thou repellest him! By means of ‘in the name of “Allah” ‘, the best of the Names, in the name 
of Allah, Lord of earth and heaven, I seek to repulse every hateful thing, the first of which is His 
anger, and I seek to a�ract every loveable thing, the first of which is His good pleasure! So seal 
me with forgiveness from Thee, O Patron of beneficence!

5. Wednesday Supplica�on 
َتــُه 

�
ــْو ِشــْ�َت َجَعل

�
ــدي َول

َ
� ِمــْن َمْرق ْن َ�َعْثَتــ�� َحْمــُد ا�

�
ــَك ال

�
ُشــورا� ل

ُ
هــاَر �  َوَجَعــَل النَّ

�
ــْوَم ُســ�اتا  َوالنَّ

�
ْ�ــَل ِل�اســا

�
ــذي َجَعــَل الل

�
َحْمــُد ِ� ال

�
ل ا�

َمــتَّ  َضْ�ــَت َوا�
َ
ْرَت َوق ــدَّ

َ
ْ�َت َوق َســ�َّ

َ
ْقــَت ف

�
ْن َخل َحْمــُد ا�

�
ــَك ال

�
ـــُهمَّ ل

�
لل َخالِئــُق َعــَددا� ا�

�
ــُه ال

�
َ�ــدا� َوال ُ�ْحــ�� ل  ال َيْنَقِطــُع ا�

�
َمــدا� َحْمــدا� داِئمــا ْ�َ

َمــْن َضُعَفــْت  ُدعــاَء  ْدُعــوَك  ا� اْحَتَ�ْ�ــَت  ــِك 
�
ُمل

�
ال اْســَتَ�ْ�َت َوعــ�  َعــْرش� 

�
ال ْ�ــَت َوعــ� 

�
ْ�ل َوا� ْ�ــَت 

َ
َوَشــَفْ�َت َوعاف ْمَرْضــَت  َوا� ْحَيْ�ــَت  َوا�

ْت  َ ُ ــ��
�
ــُه َو ك تُ َمــْت ِلَتْف��ِطــِه َحْ�َ ُتــُه َوَعظ�

َ
ْت ا� َرْحَمِتــَك فاق ــُه َواْشــَتدَّ

�
َمل �ــا ا�

ْ
ن � الدُّ ِ

�� �
ــدا�� ــُه َوتَ

�
َجل َب ا� َ ــ��َ

ْ
ُتــُه َواق

�
َقَطَعــْت ح�ل

ْ
ُتُه َوان

�
َوســ�ل

ْهــِل  َبْ�ِتــِه  �َ َو عــ�  ا� ِ�ّيــ�� ــِم  النَّ ــد  خاتَ َصــلِّ عــ�   ُمَحمَّ
َ
ْ�َ�ُتــُه ف َصــْت ِلَوْجِهــَك تَ

�
ــُه َوَخل تُ َ ْ ُتــُه َوَع��

�
َزل

ــض� 
ْ
ــُهمَّ اق ـ

�
لل �َ ا� ْرَحــُم الّراِحمــ�� ــَت ا�

ْ
ن ــَك ا�

َّ
� ُصْحَبَتــُه ِان ْمــ�� ــِه َوال َتْحر� ْ�ــِه َوآِل

�
ــد صــ� ُهللا َعل  ُمَحمَّ

َ
� َشــفاَعة ــ��

ْ
�َ الّطاِه��ــَن َواْرُزق بــ�� يِّ الطَّ

ــَك 
َّ
ل�ــَم ِعقاِ�ــَك ِان واِ�ــَك َوُزْهــدي ف�مــا ُيوِجــُب �� ا�

َ
� ث

�� � َبــ��
ْ
� ِع�اَدِتــَك َوَرغ

شــا�� ��
َ
� طاَعِتــَك َو�

�� �
�� ــوَّ

ُ
 ِاْجَعــْل ق

�
ْرَ�عــا � اْ�ْرَ�عــاِء ا� ِ

�� ��
ط�ــٌف ِلمــا َ�شــاُء . 

�
ل

Praise belongs to Allah, who appointed the night to be a garment, and sleep for a rest, and 
day He appointed for a rising! To Thee belongs praise, for Thou roused me from my sleep, - 
and hadst Thou willed, Thou wouldst have made it everlas�ng - an everlas�ng praise that will 
never be cut off and whose number the creatures will never count! O Allah, to Thee belongs 
praise, for Thou created, then propor�oned, ordained and decreed, gave death and bestowed 
life, made sick and healed, made well and afflicted, sat upon the Throne and encompassed 
the Kingdom! I supplicate Thee with the supplica�on of one whose media�on is weak, whose 
stratagems have been cut off, whose term has drawn near, whose expecta�on from this world 



PH. D. RAZZAQ NAYIF MUKHEEF       MANAR KAREEM MEHDI

  Thilhujja 1437 October 2015 115

Praise belongs to Allah, who allowed none to witness when He created the heavens and the 
earth, and who took no helper when He authored the spirits! He has no associate in Divinity 
and no support in Unity. Tongues fall silent before the limit of describing Him, intellects fail 
before the core of knowing Him, tyrants fall low in awe of Him, faces are humbled in fear of 
Him, and everything mighty yields to His migh�ness! So to Thee belongs praise, again and 
again, well-measured, con�nually, methodically! And may His blessings be upon His Messen-
ger endlessly, His saluta�on everlas�ngly, eternally! O Allah, make the beginning of this day 
of mine righteousness, its middle prosperity, and its end success! I seek refuge in Thee from a 
day whose beginning is fright, whose middle is anxiety, and whose end is pain! O Allah, I pray 
forgiveness from Thee for every vow I have vowed, every promise I have promised, and every 
pledge I have pledged and then failed to keep for Thee. I ask Thee concerning the complaints 
of Thy servants against me: If there is a servant from among Thy servants or a handmaid from 
among Thy handmaids, who has against me a complaint because I have wronged him in respect 
to himself, his reputa�on, his property, his wife or his child, evil words I have spoken about him 
in his absence, an imposi�on upon him through inclina�on, caprice, scorn, zeal, false show, 
bigotry, whether he be absent or present, alive or dead, such that my hand has fallen short 
and my capacity has been too narrow to make res�tu�on to him or to annul my obliga�on to 
him, I ask Thee, O He who owns all objects of need - which are granted by His will and hasten 
to His desire - that Thou blessest Muhammad and the Household of Muhammad, makest [the 
one I have wronged] sa�sfied with me in the manner that Thou willest, and givest me mercy 
from Thee! Forgiveness decreases Thee not and giving injures Thee not, O Most Merciful of the 
merciful! O Allah, give me on every Monday two favours from Thee: the felicity to obey Thee 
at its beginning and the favour of Thy forgiveness at its end! O He who is God and none other 
than whom grants forgiveness for sins!

                                                                   
4. Tuesday Supplica�on
ُ
ُعــوذ � َوا�

ّ
ــوِء ِاّ� مــا َرِحــَم َر�� ْفــَس َ�ّمــاَرٌة ِ�السُّ ْفــ�� ِانَّ النَّ

َ
ِّ ن َ  ِ�ــِه ِمــْن ��

ُ
ُعــوذ ا� َوا� ثــ��

�
ُه َحْمــدا� ك مــا َ�ْســَتِحقُّ

�
ــُه � َحْمــُد َحقُّ

�
َحْمــُد ِ� َوال

�
ل  ا�

� ــ��
�
ـــُهمَّ اْجَعل

�
لل طان جاِئــر َوَعــُدّو قاِهــر ا�

�
لِّ َجّ�ــار فاِجــر َوُســل

�
ُز ِ�ــِه ِمــْن � �

ْحــ��َ � َوا� ــ��
ْ
ن
َ
 ِا�� ذ

�
�ــا

ْ
ن
َ
� ذ

ــذي َي��ــُد��
�
ــْ�طاِن ال ِّ الشَّ َ  ِ�ــِه ِمــْن ��

ــِانَّ أول�ــاءك ال
َ
ْوِل�آِئــَك ف � ِمــْن ا� ــ��

�
ُمْفِلُحــوَن َواْجَعل

�
ــِانَّ ِحْ�َ�ــَك ُهــُم ال

َ
� ِمــْن ِحْ�ِ�ــَك ف ــ��

�
غاِلُبــوَن َواْجَعل

�
ــِانَّ ُجْنــَدَك ُهــُم ال

َ
 ِمــْن ُجْنــِدَك ف

ْيهــا ِمــْن ُمجــاَوَرِة
�
هــا داُر َمَقــّري َوِال

َّ
ِان

َ
� ف

ْصِلــْح �� اِخــَر�� ْمــري َوا�  ا�
ُ
ــُه ِعْصَمــة

َّ
ِان

َ
� ف ْصِلــْح �� ديــ�� ـــُهمَّ ا�

�
لل ــوَن ا�

ُ
ْيِهــْم َوال ُهــْم َ�ْحَزن

�
 َخــْوٌف َعل

ِة �َ َو َتمــاِم ِعــدَّ ِ�ّيــ�� ــد خاَتــِم النَّ ـــُهمَّ َصــلِّ َعــ� ُمَحمَّ
�
لل ٍّ ا� َ لِّ ��

�
 �� ِمــْن �

ً
َوفــاَة راَحــة

�
ْ َوال لِّ َخــ��

�
� �

�ــاَدًة �� �� َح�ــاَة ز�
�
ئــاِم َمَفــّري َواْجَعــِل ال

�
 الل

 ِاّ�
�
ّمــا

َ
َفْرَتــُه َوال غ

َ
 ِاّ� غ

�
�ــا

ْ
ن
َ
 ال َتــَدْع �� ذ

�
الثــا

َ
الثــاِء ث � الثُّ ِ

�َ َوَهــْب �� �� ُمْنَتَجبــ��
�
ْصحاِ�ــِه ال �َ الّطاِه��ــَن َوا� بــ�� يِّ �َ َوَعــ� آِلــِه الطَّ ُمْرَســل��

�
 ال

ْسَتْجِلُب ُه َسَخُطُه َوا�
�
ل وَّ روە ا�

�
لَّ َم�

�
ْسَتْدِفُع � ماِء ا� � اْ�ْسماِء ِ�ْسِم ِهللا َربِّ اْ�ْرض� َوالسَّ

ْ ْعَتُه ِبِ�ْسِم ِهللا َخ��
َ
َهْبَتُه َوال َعُدّوا� ِاّ� َدف

ْ
ذ  ا�

َّ اْ�ْحســاِن ُغْفــراِن �ــا َوِ��
�
اْخِتــْم �� ِمْنــَك ِ�ال

َ
ضــاُە ف ــُه ر�

�
ل وَّ لَّ َمْحُبــوب ا�

�
� .  

Praise belongs to Allah - and praise is His right, since He deserves it - abundant praise! I seek 



IMAM AS-SAJJAD›S (PBUH) LINGUISTIC CONTRIBUTIONS IN HIS SUPPLICATIONS OF THE DAYS 

114 Proceedings of Third International  Academic Al-Ameed Conference

Possessor of pardon and good pleasure - from wrong and enmity, from the changes of �me and 
the recurrence of sorrows, from the striking of mishaps, and from the expira�on of my term 
before prepara�on and readiness. From Thee I seek guidance to that wherein is righteousness 
and being set right. From Thee I seek help in that which is linked to success and favourable re-
sponse. Thee I beseech for the garment of well- being and its comple�on and for the covering 
of health and its permanence. I seek refuge in Thee, my Lord, from the goadings of the satans, 
and I seek protec�on in Thy sovereignty from the injus�ce of the sovereigns. So accept my past 
prayers and fas�ng and make my tomorrow and what is a�er be�er than my present hour and 
my today! Exalt me in my clan and my people and protect me in my waking and my sleeping! 
For Thou art God, the Best Guardian, and Thou art the Most Merciful of the merciful. O Allah, I 
am quit before Thee on this day of mine and on all Sundays that follow it of associa�ng others 
with Thee and of heresy, I devote my supplica�on sincerely to Thee, addressing 

(1) ( 185-194 :2013 ,()األمام السجاد)
(2) (Chi�ck, 1988: 407-21). 
myself to Thy response, and I observe the acts of obedience to Thee for hope of gaining Thy 
rewards. So bless Muhammad and the Household of Muhammad, the best of Thy crea�on, the 
summoner to Thy truth, exalt me with Thy exalta�on, which is never made to suffer loss, pro-
tect me with Thy eye, which never sleeps, and seal my affairs by cu�ng me off from everything 
but Thee and my life with forgiveness! Surely Thou art the All-forgiving, the All-compassionate!
 
3. Monday Supplica�on 
ــْم

�
ــِة َول � اْ�لِه�َّ ِ

ــْم ُ�شــاَرْك ��
�
َســماِت ل �َ َبــَرأ ال�َّ  حــ��

�
 ُمعينــا

َ
َخــذ ــمواِت َواْ�ْرَض َوَ�اتَّ َطــَر السَّ

َ
�َ ف َحــدا� حــ�� ــْم ُ�ْشــِهْد ا�

�
ــذي ل

�
َحْمــُد ِ� ال

�
ل  ا�

َج�اِبــَرُة ِلَهْيَ�ِتــِه َوَعَنــِت
�
ِتــِه َوَتواَضَعــِت ال

َ
ف ْنــِه َمْعر�

�
ُعُقــوُل َعــْن ك

�
ُســُن َعــْن غاَ�ــِة ِصَفِتــِه َوانحــ�ت ال

�
ــِت اْ�ل

�
ل
�
ــِة � َوْحداِن�َّ

�
� ال ِ

 ُ�ظاَهــْر ��
َ�ــدا� َوَســالُمُه واُتــُه عــ� َرُســوِلِه ا�

�
 َوَصل

�
 ُمْسَتْوِســقا

�
 َوُمَتواِل�ــا

�
ِســقا َحْمــُد ُمَتواِتــرا� ُم�َّ

�
ــَك ال

�
ل
َ
َمِتــِه ف لُّ َعظ�ــم ِلَعظ�

�
قــاَد �

ْ
ُوُجــوُە ِلَخْشــَ�ِتِه َوان

�
 ال

وَســُطُه َجــَ�ٌع َو ــَ�ٌع َوا�
َ
ــُه ف

�
ل  ِ�ــَك ِمــْن َيــْوم اوَّ

ُ
ُعــوذ  َوا�

�
جاحــا

َ
 َوآِخــَرُە ن

�
الحــا

َ
ْوَســَطُه ف  َوا�

�
َل َيــْو�� هــذا َصالحــا وَّ ـــُهمَّ اْجَعــْل ا�

�
لل َمــدا� ا� ْ�َ 

�
 داِئمــا

� َمظاِلــِم ِع�ــاِدَك
َك ��

�
ل
�
ْســأ

�
ِف ِ�ــِه َوأ ــْم ا�

�
ــمَّ ل

ُ
ــُه ث

ُ
لِّ َعْهــد عاَهْدت

�
ــُه َو�

ُ
لِّ َوْعــد َوَعْدت

�
ــُه َو�

ُ
ْرت

َ
ذ

َ
ر ن

ْ
ــذ

َ
لِّ ن

�
ْســَتْغِفُرَك ِلــ� � ا�

ّ ـــُهمَّ ِا��
�
لل  آِخــُرُە َوَجــٌع ا�

ْهِلــِه � ا�
ْو �� � ماِلــِه ا�

ْو �� � ِعْرِضــِه ا�
ْو �� ْفِســِه ا�

َ
� ن

ْمُتهــا ِاّ�ــاُە ��
�
ل  ظ�

ٌ
ِلَمــة ــُه ِقَ�ــ�� َمظ�

�
ــْت ل

َ
َمــة ِمــْن ِاماِئــَك �ان ْو ا� مــا َعْ�ــد ِمــْن َعب�ــِدَك ا� َّ�

�
ا
َ
 ِعْنــدي ف

�
تا ْو َميِّ  �اَن ا�

�
ْو شاِهدا� َوَحّ�ا  �اَن ا�

�
ة غاِئ�ا ْو َعَصِ��َّ �اءا� ْو ر� ة ا� ْو َحِم�َّ َفة ا�

َ
ن ْو ا� ْو َهوي ا� ْ�ِه ِ�َمْ�ل ا�

�
ْو َتحاُمٌل َعل َتْ�ُتُه ِبها ا�

ْ
 اغ

ٌ
ْو غيَ�ة ِدِە ا�

�
 َوَول

ٌ
َعــة ِتِه َوُمْ��  ِلَمِشــ�َّ

ٌ
حاجــاِت َوِ�� ُمْســَتجيَ�ة

�
َك �ــا َمــْن َ�ْمِلــُك ال

�
ل
�
ْســأ

�
أ
َ
ــِل ِمْنــُه ف

�
لَتَحل ْ�ــِه َوا�

�
هــا ِال ْت َ�ــدي َوضــاَق ُوْســ�� َعــْن َردِّ َقــُ�َ

َ
 ف

َمْغِفــَرُة َوال
�
ــُه ال َتْنُقُصــَك ال

َّ
 ِان

ً
� ِ�مــا ِشــْ�ْت َوَتَهــَب �� ِمــْن ِعْنــِدَك َرْحَمــة

ْن ُتْرِضَ�ــُه َعــ��ّ ــد َوا� ــد َوآِل ُمَحمَّ َّ عــ� ُمَحمَّ َصــِ��
ُ
ْن ت  ا� ِاراَدِتــِه ا�

ِە � اِخــر�
�� 

ً
ِلــِه ِ�طاَعِتــَك َوِنْعَمــة وَّ � ا�

�� َســعاَدًة ��
�� ِمْنــَك ِثْ�َتــ��ْ

�� ِنْعَمَتــ��ْ
َنــ��ْ

ْ
لِّ َيــْوم اث

�
� �

�� � ْوِلــ�� ـــُهمَّ ا�
�
لل �َ ا� ْرَحــَم الّراِحمــ��  �ــا ا�

ُ
َمْوِهَ�ــة

�
َك ال ُّ  َتــ��ُ

ــوَب ِســواُە
ُ
ن

ُّ
. ِ�َمْغِفَرِتــَك �ــا َمــْن ُهــَو اْ�لــُه َوال َ�ْغِفــُر الذ
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Appendix 
1. Saturday Supplica�on

ْحَمــُدُە  �َ َوا� اِلمــ�� �� الظ�
ْ حاِســديَن َوَ�ــ��

�
ْ�ــِد ال

�
جاِئ��ــَن َو�

�
 ِ�ــاِ� تعــا� ِمــْن َجــْور� ال

ُ
ُعــوذ ز�ــَن َوا� ُمَتَحرِّ

�
 ال

ُ
ــة

�
�َ َوَمقال ُمْعَتِصمــ��

�
 ال

ُ
ِلَمــة

�
ِ�ْســِم ِهللا �

 َ �
�

ْن ُتَص� َك ا�
�
ل
�
ْســأ

�
ِ�َك أ

�
� ُمل

ِمَك َوال ُتناَزُع ��
�
� ُح�

َمِلُك ِ�ال َتْمل�ك ال ُتضادُّ ��
�
�ِك َوال َ واِحُد ِ�ال ��

�
َت ال

ْ
ن ـــُهمَّ ا�

�
لل حاِمديَن ا�

�
ْوَق َحْمِد ال

َ
ف

ــُزوِم ِع�اَدِتــَك 
�
� عــ� طاَعِتــَك َول ْن ُتعيَنــ�� ضــاَك َوا�  ر�

َ
� غاَ�ــة ــُغ ��

�
ْعمــاَك مــا َتْ�ل

ُ
ر� ن

�
� ِمــْن ُشــك َعــ�� ْن ُتوز� ــد َعْ�ــِدَك َوَرُســوِلَك َوا� عــ� ُمَحمَّ

َح  َ ْ ْن َ�ــ�� � َوا� ْ�َقْيَتــ�� � مــا ا� � ِلمــا َيْنَفُعــ�� َقــ��
ِّ
� َوُتَوف ْحَيْ�َتــ�� � ِ�َصــّدي َعــْن َمعاص�ــَك مــا ا� ْطــِف ِعناَيِتــَك َوَتْرَحَمــ��

�
َواْســِتْحقاِق َمُث�َ�ِتــَك ِ�ل

 � َك ف�مــا َ�ــ��ِ
َ
ــ�� َوُتِتــمَّ ِاْحســان

ْ
� ْهــَل ا� � ا� ْفــ�� َوال ُتوِحــَش ��

َ
� َون � ديــ��

�� 
َ
ــالَمة َ السَّ � ْزري َوَتْمَنَحــ��ِ ِ�ِكتاِ�ــَك َصــْدري َوَتُحــطَّ ِبِتالَوِتــِه و�

1  . َ� ْرَحــَم الّراِحمــ�� � ِمْنــُه �ــا ا�
ْحَســْ�َت ف�مــا َمــ�� مــا ا�

�
ِمــْن ُعْمــري �

In the name of Allah’, the word of those who hold fast to Him, the speech of those who seek His 
protec�on! I seek refuge in Allah (high exalted is He) from the injus�ce of the unjust, the trick-
ery of the enviers, and the oppression of the wrongdoers, and I praise Him beyond the praise 
of the praisers! O Allah, Thou art the One without partner, and the King without having been 
made sovereign; no one opposes Thee in Thy decree and no one contests Thee in Thy kingdom! 
I ask Thee to bless Muhammad and his Household, Thy servant and Thy messenger, inspire me 
with a thanksgiving for Thy favours which will take me to the utmost limit of Thy good pleasure, 
help me through the gentleness of Thy solitude to obey Thee, hold fast to worshipping Thee, 
and deserve Thy reward, have mercy upon me, bar me from acts of disobedience toward Thee 
as long as Thou keepest me alive, give me success in what profits me as long as Thou sparest 
me, expand my breast through Thy Book, lessen my burden through its recita�on, bestow upon 
me health in my religion and my soul, estrange not my in�mates from me, and complete Thy 
beneficence in what is le� of my life�me, just as Thou hast shown beneficence in that of it 
which has passed! O Most Merciful of the merciful!  (2)

2. Sunday Supplica�on
َعْفــو� َو 

�
ا ال

َ
ُ �ــا ذ ْســَتج�� ْمِســُك ِاّ� ِ�َحْ�ِلــِه ِ�ــَك ا� ــُه َوال ا�

�
ْول

َ
ْعَتِمــُد ِاّ� ق ــُه َوال ا�

�
ْخــ�� ِاّ� َعْدل ــُه َوال ا�

�
ْضل

َ
ْرُجــو ِاّ� ف ــذي ال ا�

�
ِ�ْســِم ِهللا ال

ِة  ُعــدَّ
�
ــِب َو ال هُّ

�
ا ْ�ــَل التَّ

َ
ِة ق ُمــدَّ

�
ِقضــآِء ال

ْ
َحَدثــاِن َوِمــن� ان

�
ِق ال مــاِن َوَتواُتــر� اْ�ْحــزاِن َوَطــوار� � الزَّ

َ ُعــْدواِن َوِمــْن ِغــ��
�
ــِم َوال

�
ل ْضــواِن ِمــَن الظ� الرِّ

عاِفَ�ــِة 
�
� ِل�ــاس� ال

ــُب ��
َ
ْرغ جــاُح َوِاّ�ــاَك ا�

ْ
جــاُح َواْ�ن ُن ِ�ــِه النَّ �

�ُ ف�مــا َ�ْقــ��َ ْســَتع�� ــالُح َواْ�ْصــالُح َوِ�ــَك ا� ِشــُد ِلمــا ف�ــِه الصَّ ْ ْس��َ َوِاّ�ــاَك ا�
ــْل مــا  َتَق�َّ

َ
�� ف ــالط�� طاِنَك ِمــْن َجــْور� السَّ

�
ُز ِ�ُســل �

ْحــ��َ �� َوا� ــ�اط��  ِ�ــَك �ــا َربِّ ِمــْن َهَمــزاِت الشَّ
ُ
ُعــوذ ــالَمِة َوَدواِمهــا َوا� َوَتماِمهــا َوُشــُموِل السَّ

 � ــ�� � َ�ْقظ�
�� � ــ�� ــْو�� َواْحَفظ�

َ
� َوق

�� َ � َعشــ��
�� �

�� ِعــزَّ � َوَ�ــْو�� َوا� َضــَل ِمــْن ســاَع��
ْ
ف ــدي َومــا َ�ْعــَدُە ا�

َ
� َوَصــْو�� َواْجَعــْل غ

�اَن ِمــْن َصــال��
حــاِد 

�
ِك َواْ�ل ْ ِّ � َيــْو�� هــذا َومــا َ�ْعــَدُە ِمــَن اْ�حــاِد ِمــَن الــ��

ْ�ــَك ��
�
ْبــَرأ ِال � ا�

ّ ـــُهمَّ ِا��
�
لل �َ ا� ْرَحــُم الّراِحمــ�� ــَت ا�

ْ
ن  َوا�

�
ٌ حاِفظــا ْ ــَت ُهللا َخــ��

ْ
ان

َ
ــْو�� ف

َ
َون

 �
�� ِعــزَّ ــَك َوا� ِقــَك الــّدا�� ِا� َحقِّ

�
� َخل

ْ ــد َخــ�� َصــلِّ َعــ� ُمَحمَّ
َ
ق�ــُم َعــ� طاَعِتــَك َرجــاًء ِلِالثاَ�ــِة ف  ِلْ�جاَ�ــِة َوا�

�
ضــا � َتَعرُّ

ــَك ُدعــا��
�
ْخِلــُص ل َوا�

ح�ــُم . َغُفــوُر الرَّ
�
ــَت ال

ْ
ن ــَك ا�

َّ
َمْغِفــَرِة ُعْمــري ِان

�
ْمــري َو ِ�ال ْ�ــَك ا�

�
ِقطــاع� ِال

ْ
� ال َتنــاُم َواْخِتــْم ِ�اِالن ــ��

�
� ِ�َعْيِنــَك ال ــ�� ــذي ال ُ�ضــاُم َواْحَفظ�

�
َك ال ِ�ِعــزِّ

In the name of God, from whom I hope for nothing but bounty, and from whom I fear nothing 
but jus�ce! I rely only upon His word, and I cling only to His cord! In Thee I seek sanctuary - O 
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9. Conclusions 
This research paper has come up with the following conclusions: 
Syntac�cally, the voca�ve, the impera�ve, and parallelism are the major syntac�c components 
of supplica�on, and hence are extensively used by Imam As-Sajjad () in his supplica�ons for 
the days. This clearly verifies the first hypothesis which states that the voca�ve, the impera�ve, 
and parallelism cons�tute the basic syntac�c components in Imam As-Sajjad’s () supplica-
�ons. Moreover, another sentence type, that is, the declara�ve is also u�lized by the Imam’s 
supplica�on; yet less commonly than the impera�ve. 
The second hypothesis which reads: The main seman�c cons�tuents of Imam As-Sajjad’s () 
supplica�ons include: exal�ng and praising Allah ),), sending blessings on Prophet Muhammad 
() and His Household (), pleading, pe��on, as well as highligh�ng the importance of obe-
dience of Allah ),), and men�oning something about life and death has been also verified. A 
great space in Imam As-Sajjad’s () supplica�ons for days is devoted to praising and exal�ng 
Allah ),), thanking Him, and glorifying His Great Name. Moreover, sending blessings on Prophet 
Muhammad () and his Household (), pleading, pe��on, and men�oning something about 
obedience and the philosophy of life and death cons�tute the seman�c map of each supplica-
�on of Imam As-Sajjad’s () supplica�ons for the days. 
Pragma�cally, the most common speech act strategy employed by the Imam in his supplica-
�ons is the implicit direct strategy in that there is no explicit performa�ve verb men�oned in 
the supplica�ons. It is direct because in most of the supplica�ons the act is realized by using 
the impera�ve which is the sentence type o�en associated with the act of supplica�on. 
Besides, it has been no�ced that all the supplica�ons of Imam As-Sajjad () start with either 
 It is wise to men�on here that .(’Praise be to Allah‘ الحمــد �) or (’In the Name of Allah‘ �ســم هللا)
the Glorious Quran opens with these holy words: 
ِح�ِم» ْحَمن� الرَّ ِ الرَّ

   ”ِ�ْسِم ا��
�َ ”                   (الفاتحة: 1-2“ ِم��

�
َعال

�
ِ َربِّ ال

َحْمُد ِ��
�
(ال

In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful.
All praise is due to Allah, the Lord of the Worlds.     (Shakir, 1999: 1)
So, the Imam wants to draw us back to the Glorious Quran and to highlight its importance in 
the life of the believers being a guide that shows them the right path to follow in this life in 
order to be saved from Hell in the Herea�er. 
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Table (2) Voca�ve Forms used in the Supplica�ons 

یا ولي 
االحسان

یا من 
ھو االلھ 
و الیغفر 
الذنوب 

سواه

یا ارحم 
الراحمین

یا من 
یملك 

الحاجات

یا ذا یا رباللھم
العفو و 
الرضوان

Supplications

 

11Saturday

111Sunday

1113 Monday

13 Tuesday

2 Wednesday

14 Thursday

2 Friday

11311611Total

  4.16% 4.16%12.5%4.16%66.7%4.16%4.16%Percentage
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Table (1) Results of the Linguis�c Analysis of the Supplica�ons
 

Linguistic Analysis

Supplica-

tions

Pragmatic AnalysisSemantic AnalysisSyntactic Analysis

Speech Act StrategyLife 

and 

Death

Obedi-

ence

PetitionPlead-

ing 

Sending 

blessings 

on Proph-

et Mu-

hammad 

and His 

House-

hold 

Exalting

and 

Praising 

Allah

Paral-

lelism

Im-

pera-

tive

Voca-

tive Implicit      Explicit
Indi-

rect

Direct

1111352Saturday
1213115383Sunday
11326826Monday
1251146104Tuesday
1121214552Wednesday

114133295Thursday
111224172Friday

161762031129304124Total
12.5%75%12.5%9.22%7.89%26.33%3.94%14.47%38.15%31.5%43.3%25.2%Percentage
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an aesthe�c value to the text. 
From a seman�c angle, all the supplica�ons open up with praising Allah ),) and exal�ng Him 
with a�ributes that cannot be owned but by Him. Exalta�on is the basic seman�c component 
of the supplica�ons having the highest percentage among the other components (38.15%). 
In all supplica�ons, the Imam asks Allah ),) to send His blessings on Prophet Muhammad () 
and his Household () before introducing his own needs and pe��ons. The Imam also pleads 
in some supplica�ons to Allah ),) with someone or something sacred like: Allah’s ),) Greatest 
Name, Prophet Muhammad (), the Glorious Quran, and Allah’s ),) Sovereignty. It is general-
ly no�ced that most of the pe��ons of Imam As-Sajjad () are related to the Herea�er and 
gaining Allah’s ),) forgiveness and not about ge�ng something related to his earthly life. The 
word ‘طاعتك’ (Thy obedience) is men�oned for six �mes in the supplica�ons [see Table (1)]. The 
Imam sees obedience as something that brings Allah’s ),) rewards and good favours and also 
happiness. He asks Allah ),) to grant him health and strength in order to be able to obey Allah 
),) and worship Him appropriately. The theme of life and death is men�oned for seven �mes 
in the supplica�ons. The Imam’s philosophy of life and death lies behind the following words: 

( ٍّ َ لِّ ��
�
 �� ِمْن �

ً
َوفاَة راَحة

�
ْ َوال لِّ َخ��

�
� �

�اَدًة �� �� َح�اَة ز�
�
(اْجَعِل ال

                    (Make life an increase for me in every good and death an ease for me from every evil)
 
The Imam beseeches Allah ),) to make his life an increase for what is good for him and to make 
death as a comfort for him from the evils of the earthly life. The Imam sees the Herea�er as his 
permanent residence where he wants to flee from the wrongdoers. 

ئاِم َمَفّري)
�
ْيها ِمْن ُمجاَوَرِة الل

�
ها داُر َمَقّري َوِال

َّ
ِان

َ
� ف

        (اْصِلْح �� اِخَر��
Set right for me my herea�er, for it is the abode of my permanent lodging and to it I flee from 
the neighbourhood of the vile!
Pragma�cally, the speech act of supplica�on has certain felicity condi�ons. The felicity con-
di�ons of Imam As-Sajjad’s supplica�ons are the same. In all the supplica�ons, the speaker is 
Imam As-Sajjad and the addressee is Allah (PCCs [a]). The PCs, EC, and SC are the same for all 
supplica�ons since in each supplica�on the Imam believes that Allah is Omnipotent and hence 
able to grant him what he is asking for (PC), the supplica�on counts as an a�empt to get what 
he wants from Allah (EC), and the Imam sincerely wants Allah to answer his supplica�on (SC). 
What differs is only (PCCs [b]) since what the Imam asks for is different in each supplica�on.   
As for the strategies employed in the supplica�ons, the explicit and implicit indirect strategies 
both have the percentage (12.5) being followed only once, whereas the implicit direct strategy 
has the highest percentage (75%) being u�lized in most of the supplica�ons. 
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I supplicate Thee with the supplica�on of one whose media�on is weak, whose stratagems 
have been cut off, and whose term has drawn near.

ناِء اْ�ْش�اِء. 
َ
شاِء َواْ�ْح�اِء َواْ�ِخر� َ�ْعَد ف

ْ
ْ�َل اْ��

َ
ِل ق َحْمُد ِ� اْ�وَّ

�
ل - ا�

    Praise belongs to Allah, the First before the bringing forth and the giving of life, and the Last 
a�er the annihila�on of all things.

Pragma�c Analysis 
Speech Act            
(Supplica�on)
Felicity Condi�ons 
 1. The PCCs
(a) Imam As-Sajjad () is addressing Allah ),). 
(b) He is asking Allah ),) to accept his past prayers and fas�ng, make his tomorrow and what is 
a�er be�er than his present day, exalt him in his clan and his people, protect him in his waking 
and his sleeping, and to bless Muhammad () and his Household ().  
2. The PCs
(a) Allah ),) is Omnipotent and hence able to fulfill the pe��ons of the Imam.  
(b) Imam As-Sajjad () absolutely believes that Allah ),) is able to grant him what he is asking 
for.  
3. The EC
     The Imam’s supplica�on counts as an a�empt to get what he wants from Allah ),).  
4. The SC
     Imam As-Sajjad () sincerely wants Allah ),) to answer his supplica�on.
Speech Act Strategy
          - Implicit
          - Direct
8. Results of Analysis 
This sec�on summarizes the findings of the linguis�c analysis of Imam As-Sajjad’s () seven 
supplica�ons for each day of the week [see Table (1)]. It is generally no�ced that the basic 
syntac�c devices u�lized by Imam As-Sajjad () are the voca�ve, the impera�ve, and paral-
lelism. The voca�ve forms, [see Table (2)], are used to address Allah ),) and also to exalt Him 
venera�ng His Omnipotence and Almigh�ness. The impera�ve is the basic component in the 
syntac�c structure of the supplica�ons having the highest percentage among the other com-
ponents (43.3%). It is used to introduce the pe��ons of the supplica�ons, i.e. the needs that 
the Imam wishes Allah ),) to fulfill. As for parallelism, it is extensively used by Imam As-Sajjad 
() for establishing harmonic and cohesive texts with fugal ideas that flow smoothly adding 
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Obedience
ق�ُم َع� طاَعِتَك َرجاًء ِلِالثاَ�ِة.  ِلْ�جاَ�ِة َوا�

�
ضا � َتَعرُّ

َك ُدعا��
�
ْخِلُص ل - َوا�

                (I devote my supplica�on sincerely to Thee, addressing myself to Thy response, and I 
observe the acts of obedience to Thee for hope of gaining Thy rewards.) 
ِلِه ِ�طاَعِتَك) - وَّ � ا�

(the felicity to obey Thee at its beginning) (َسعاَدًة ��
واِ�َك.

َ
� ث

�� � َب��
ْ
� ِع�اَدِتَك َوَرغ

شا�� ��
َ
� طاَعِتَك َو�

�� �
�� وَّ

ُ
- ِاْجَعْل ق

        Induce me to be strong in obedience to Thee, to be joyful in worshipping Thee, to be de-
sirous of Thy reward

 اقــوى ِبهــا عــ� طاَعِتــَك َوِع�ــاَدًة 
ً
َرُمــَك َوال ُ�ط�ُقهــا ِاّ� ِنَعُمــَك َســالَمة

�
هــا ِاّ� ك

�
ِســُع ل  ال َي�َّ

�
َخم�ــس� َخْمســا

�
� ال ِ

ــض� �� ��
ْ
ـــُهمَّ اق

�
لل - ا�

ْســَتِحقُّ ِبهــا َج��ــَل َمُث�َ�ِتــَك.  ا�
    O Allah, decree for me on Thursday five things which none embraces but Thy generosity and 
none supports but Thy favours: health through which I may have the strength to obey Thee, 
worship by which I may deserve Thy plen�ful reward.

َّ فيها ِمَن الّطاعاِت. �
�

ْوَجْ�َت َع� ُجُمعاِت َوما ا�
�
ْرض� ال

َ
� ِالداِء ف ْق��

ِّ
- َوَوف

     Give me the success of accomplishing the obligatory observance of Friday, performing the 
acts of obedience which Thou has made incumbent upon me within it. 
� ع� طاَعِتَك. عيَن�� ْن تُ  ر�ضاَك َوا�

َ
� غاَ�ة ُغ ��

�
ْ�ل ْعماَك ما تَ

ُ
ر� ن

�
� ِمْن ُشك َع�� وز� ْن تُ د َعْ�ِدَك َوَرُسوِلَك َوا� َ ع� ُمَحمَّ �

�
َص� ْن تُ َك ا�

�
ل
�
ْسأ

�
- أ

     I ask Thee to bless Muhammad and his Household, Thy servant and Thy messenger, inspire 
me with a thanksgiving for Thy favours which will take me to the utmost limit of Thy good plea-
sure, help me through the gentleness of Thy solitude to obey Thee. 

Life and Death
ِة.  ُعدَّ

�
ِب َو ال هُّ

�
ا ْ�َل التَّ

َ
ِة ق ُمدَّ

�
ِقضآِء ال

ْ
ُ ...َ ِمن� ان ْسَتج�� - ِ�َك ا�

       (In Thee I seek sanctuary … from the expira�on of my term before prepara�on and readi-
ness) 

ئاِم َمَفّري.
�
ْيها ِمْن ُمجاَوَرِة الل

�
ها داُر َمَقّري َوِال

َّ
ِان

َ
� ف

ْصِلْح �� اِخَر�� ْمري َوا�  ا�
ُ
ُه ِعْصَمة

َّ
ِان

َ
� ف ْصِلْح �� دي�� - ا�

Set right for me my religion, for it is the preserving �e of my affair, set right for me my herea�er, 
for it is the abode of my permanent lodging and to it I flee from the neighbourhood of the vile! 

 . ٍّ َ لِّ ��
�
 �� ِمْن �

ً
َوفاَة راَحة

�
ْ َوال لِّ َخ��

�
� �

�اَدًة �� �� َح�اَة ز�
�
- َواْجَعِل ال

Make life an increase for me in every good and death an ease for me from every evil! 
ْحَيْ�َت. َمتَّ َوا� َضْ�َت َوا�

َ
ْرَت َوق دَّ

َ
ْ�َت َوق َس�َّ

َ
ْقَت ف

�
ْن َخل َحْمُد ا�

�
َك ال

�
ـُهمَّ ل

�
لل - ا�

O Allah, to Thee belongs praise, for Thou created, then propor�oned, ordained and decreed, 
gave death and bestowed life.

ُه. 
�
َجل َب ا� َ َ��

ْ
ُتُه َواق

�
َقَطَعْت ح�ل

ْ
ُتُه َوان

�
ْدُعوَك ُدعاَء َمْن َضُعَفْت َوس�ل - ا�
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       So recognize my protec�ve compact by which I hope my need will be granted, O Most Mer-
ciful of the merciful. 

 اقــوى ِبهــا عــ� طاَعِتــَك َوِع�ــاَدًة 
ً
َرُمــَك َوال ُ�ط�ُقهــا ِاّ� ِنَعُمــَك َســالَمة

�
هــا ِاّ� ك

�
ِســُع ل  ال َي�َّ

�
َخم�ــس� َخْمســا

�
� ال ِ

ــض� �� ��
ْ
ـــُهمَّ اق

�
لل - ا�

ِق  � ِمــْن َطــوار� ــ��
�
ْمِنــَك َوَتْجَعل

�
َخــْوِف ِ�ا

�
� َمواِقــِف ال

�� � ْن ُتْؤِمَنــ�� َحــالِل َوا�
�
ْزِق ال حــاِل ِمــَن الــرِّ

�
� ال ِ

�� 
ً
ْســَتِحقُّ ِبهــا َج��ــَل َمُث�َ�ِتــَك َوَســَعة ا�

� ِحْصِنــَك.
ُغُمــوِم ��

�
ُهُمــوِم َوال

�
ال

      O Allah, decree for me on Thursday five things which none embraces but Thy generosity and 
none supports but Thy favours: health through which I may have the strength to obey Thee, 
worship by which I may deserve Thy plen�ful reward, plenty in my state through lawful provi-
sion, and that Thou makest me secure in the places of fear through Thy security, and placest 
me in Thy fortress against the striking of worries and sorrows!

. َ� ْرَحُم الّرِحم�� َت ا�
ْ
ن َك ا�

َّ
 ِان

�
ِقاَمِة ناِفعا

�
 َيْوَم ال

�
�� ِ�ِه شاِفعا

د َواْجَعْل َتَوسُّ د َوآِل ُمَحمَّ - َوَصلِّ ع� ُمَحمَّ
    Bless Muhammad and his Household, and make my seeking his media�on as an intercessor 
give profit on the Day of Resurrec�on! Surely Thou art the Most Merciful of the merciful!

َوّهاُب.
�
َت ال

ْ
ن َك ا�

َّ
 ِان

ً
َك َرْحَمة

ْ
ُدن

�
� َوَهْب �� ِمْن ل  َهَدْيَت��

ْ
� َ�ْعَد ِاذ ��

�
ل
َ
 ق

ْ
غ ��

� َوال تُ ْحَيْ�َت�� � َع� ديِنَك ما ا� ْت�� ِّ�
َ
ـُهمَّ ث

�
لل - ا�

     O Allah, make me firm in Thy religion as long as Thou keepest me alive, make not my heart 
to swerve a�er Thou hast guided me, and give me mercy from Thee, surely Thou art the Giver. 
ُجُمعــاِت َومــا 

�
ــْرض� ال

َ
� ِالداِء ف ْقــ��

ِّ
� ُزْمَرِتــِه َوَوف

�� �
�� ْ ُ �اِعــِه َوشــ�َعِتِه َواْحــ�� تْ � ِمــْن ا� ــ��

�
ــد َواْجَعل ــد َوَعــ� آِل ُمَحمَّ - َصــلِّ َعــ� ُمَحمَّ

َحك�ــُم .
�
َع��ــُز ال

�
ــَت ال

ْ
ن ــَك ا�

َّ
َجــزاِء ِان

�
� َيــْوِم ال

َعطــاِء ��
�
َســْمَت ِالْهِلهــا ِمــَن ال

َ
َّ فيهــا ِمــَن الّطاعــاِت َوق �

�
ْوَجْ�ــَت َعــ� ا�

     Bless Muhammad and the Household of Muhammad, make me one of his followers and 
his par�sans, muster me in his band, and give me the success of accomplishing the obligatory 
observance of Friday, performing the acts of obedience which Thou has made incumbent upon 
me within it, and [receiving] the bestowal which Thou hast appor�oned for its people on the 
Day of Recompense! Surely Thou art Mighty, All-wise!
� عــ� طاَعِتــَك  عيَنــ�� ْن تُ ضــاَك َوا�  ر�

َ
� غاَ�ــة ــُغ ��

�
ْ�ل ْعمــاَك مــا تَ

ُ
ر� ن

�
� ِمــْن ُشــك َعــ�� وز� ْن تُ ــد َعْ�ــِدَك َوَرُســوِلَك َوا� َ عــ� ُمَحمَّ �

�
َصــ� ْن تُ َك ا�

�
ل
�
ْســأ

�
- أ

� مــا  � ِلمــا َيْنَفُعــ�� َقــ��
ِّ
َوف

ُ
� َوت ْحَيْ�َتــ�� � ِ�َصــّدي َعــْن َمعاص�ــَك مــا ا� ْرَحَمــ��

َ
ْطــِف ِعناَيِتــَك َوت

�
ــُزوِم ِع�اَدِتــَك َواْســِتْحقاِق َمُث�َ�ِتــَك ِ�ل

�
َول

ِتــمَّ 
ُ
ــ�� َوت

ْ
� ْهــَل ا� � ا� وِحــَش ��

ُ
ْفــ�� َوال ت

َ
� َون � ديــ��

�� 
َ
ــالَمة َ السَّ � ْمَنَحــ��ِ

َ
ْزري َوت ُحــطَّ ِبِتالَوِتــِه و�

َ
َح ِ�ِكتاِ�ــَك َصــْدري َوت َ ْ ْن َ�ــ�� � َوا� ْ�َقْيَتــ�� ا�

. َ� ْرَحــَم الّراِحمــ�� � ِمْنــُه �ــا ا�
ْحَســْ�َت ف�مــا َمــ�� مــا ا�

�
� ِمــْن ُعْمــري � َك ف�مــا َ�ــ��ِ

َ
ِاْحســان

     I ask Thee to bless Muhammad and his Household, Thy servant and Thy messenger, inspire 
me with a thanksgiving for Thy favours which will take me to the utmost limit of Thy good plea-
sure, help me through the gentleness of Thy solitude to obey Thee, hold fast to worshipping 
Thee, and deserve Thy reward, have mercy upon me, bar me from acts of disobedience toward 
Thee as long as Thou keepest me alive, give me success in what profits me as long as Thou spar-
est me, expand my breast through Thy Book, lessen my burden through its recita�on, bestow 
upon me health in my religion and my soul, estrange not my in�mates from me, and complete 
Thy beneficence in what is le� of my life�me, just as Thou hast shown beneficence in that of it 
which has passed! O Most Merciful of the merciful!
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O Allah, place me among Thy troops, for Thy troops - they are the victors, place me in Thy party, 
for Thy party - they are the ones who prosper, and place me among Thy friends, for Thy friends 
- no fear shall be upon them, nor shall they sorrow. 
َح�ــاَة 

�
ئــاِم َمَفــّري َواْجَعــِل ال

�
ْيهــا ِمــْن ُمجــاَوَرِة الل

�
هــا داُر َمَقــّري َوِال

َّ
ِان

َ
� ف

ْصِلــْح �� اِخــَر�� ْمــري َوا�  ا�
ُ
ــُه ِعْصَمــة

َّ
ِان

َ
� ف ْصِلــْح �� ديــ�� ـــُهمَّ ا�

�
لل - ا�

 . ٍّ َ لِّ ��
�
 �� ِمــْن �

ً
َوفــاَة راَحــة

�
ْ َوال لِّ َخــ��

�
� �

�ــاَدًة �� �� ز�
O Allah, set right for me my religion, for it is the preserving �e of my affair, set right for me my 
herea�er, for it is the abode of my permanent lodging and to it I flee from the neighbourhood 
of the vile! Make life an increase for me in every good and death an ease for me from every 
evil!
 � ِ

�َ َوَهــْب �� �� ُمْنَتَجبــ��
�
ْصحاِ�ــِه ال �َ الّطاِه��ــَن َوا� بــ�� يِّ �َ َوَعــ� آِلــِه الطَّ ُمْرَســل��

�
ِة ال �َ َو َتمــاِم ِعــدَّ ِ�ّيــ�� ــد خاَتــِم النَّ ـــُهمَّ َصــلِّ َعــ� ُمَحمَّ

�
لل - ا�

ْعَتــُه.
َ
َهْبَتــُه َوال َعــُدّوا� ِاّ� َدف

ْ
ذ  ِاّ� ا�

�
ّمــا

َ
َفْرَتــُه َوال غ

َ
 ِاّ� غ

�
�ــا

ْ
ن
َ
 ال َتــَدْع �� ذ

�
الثــا

َ
الثــاِء ث الثُّ

O Allah, bless Muhammad, the Seal of the Prophets and the comple�on of the number of the 
envoys, his Household, the good, the pure, and his Companions, the dis�nguished, and give me 
on the Tuesday three things: Leave no sin for me unless Thou forgivest it, no grief unless Thou 
takest it away, and no enemy unless Thou repellest him!
ُغْفراِن -

�
اْخِتْم �� ِمْنَك ِ�ال

َ
So seal me with forgiveness from Thee .ف

 � ْمــ�� ْحر� ْ�ــِه َوآِلــِه َوال تَ
�
ــد صــ� ُهللا َعل  ُمَحمَّ

َ
� َشــفاَعة ــ��

ْ
�َ الّطاِه��ــَن َواْرُزق بــ�� يِّ ْهــِل َبْ�ِتــِه الطَّ �َ َوعــ� ا� ِ�ّيــ�� ــِم النَّ ــد خاتَ َصــلِّ عــ� ُمَحمَّ

َ
- ف

ُصْحَبَتُه. 
   So bless Muhammad, the Seal of the Prophets, and his Household, the good, the pure, pro-
vide me with the intercession of Muhammad (May Allah bless him and his Household) and 
deprive me not of his companionship!
ل�ــَم  واِ�ــَك َوُزْهــدي ف�مــا ُيوِجــُب �� ا�

َ
� ث

�� � َبــ��
ْ
� ِع�اَدِتــَك َوَرغ

شــا�� ��
َ
� طاَعِتــَك َو�

�� �
�� ــوَّ

ُ
 ِاْجَعــْل ق

�
ْرَ�عــا � اْ�ْرَ�عــاِء ا� ِ

ــض� �� ��
ْ
ـــُهمَّ اق

�
لل - ا�

ط�ــٌف ِلمــا َ�شــاُء .
�
ــَك ل

َّ
ِعقاِ�ــَك ِان

     O Allah, decree for me on Wednesday four things: Induce me to be strong in obedience to 
Thee, to be joyful in worshipping Thee, to be desirous of Thy reward, and to abstain from that 
which would make incumbent upon me Thy painful punishment! Thou art Gentle to whom 
Thou wilt!
ــاِم ِ�اْرِتــ�اِب  �ــا�� َواْ�ّ�

�
ِە ِمــَن الل �

ْ ــ��
َ
� غ

� ف�ــِه َو�� ْفَجْعــ��
َ
ــِه َوال ت ــد َوآِل � ُمَحمَّ ــ��ِ ــِه َوَصــلِّ عــ� النَّ � الْمثاِل ْ�ِقــ��

�
ا
َ
ــُه ف

�
� ل ْ�َقْيَتــ�� مــا ا�

�
�

َ
ــُهمَّ ف ـ

�
لل - ا�

مــا َ�ْعــَدُە.  َّ َ َّ مــا ف�ــِه َو�� َ ُە َو�� َّ َ �� �
َ مــا َ�ْعــَدُە َواْ��ْف َعــ��ّ ْ َ مــا ف�ــِه َوَخــ�� ْ ُە َوَخــ�� َ ْ � َخــ�� ــ��

ْ
َمآِثــِم َواْرُزق

�
ِ�ســاِب ال

�
ِم َوا� محــار�

�
ال

         O Allah, just as Thou hast spared me for this day, so also spare me for its likes, bless the 
prophet Muhammad and his Household, torment me not in it and in other nights and days by 
allowing me to commit unlawful acts and to clothe myself in sins; provide me with its good, the 
good of all within it, and the good of everything a�er it; and turn away from me its evil, the evil 
of all within it, and the evil of everything a�er it! 

. َ� ْرَحَم الّراِحم�� � �ا ا� ضاَء حاَج��
َ
� َرَجْوُت ِبها ق ��

�
� ال ِ�� ـُهمَّ ِذمَّ

�
لل ِف ا� اْعر�

َ
- ف
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 � ــ�� ــْو�� َواْحَفظ�
َ
� َوق

�� َ � َعشــ��
�� �

�� ِعــزَّ � َوَ�ــْو�� َوا� َضــَل ِمــْن ســاَع��
ْ
ف ــدي َومــا َ�ْعــَدُە ا�

َ
� َوَصــْو�� َواْجَعــْل غ

ــْل مــا �اَن ِمــْن َصــال�� َتَق�َّ
َ
- ف

. ــْو��
َ
� َون ــ�� � َ�ْقظ�

��
(So accept my past prayers and fas�ng and make my tomorrow and what is a�er be�er than my 
present hour and my today! Exalt me in my clan and my people and protect me in my waking 
and my sleeping!)

ِقطاع� 
ْ
� ال َتناُم َواْخِتْم ِ�اِالن ��

�
� ِ�َعْيِنَك ال �� ذي ال ُ�ضاُم َواْحَفظ�

�
َك ال � ِ�ِعزِّ

�� ِعزَّ َك َوا� ِقَك الّدا�� ِا� َحقِّ
�
� َخل

ْ د َخ�� َصلِّ َع� ُمَحمَّ
َ
- ف

َمْغِفَرِة ُعْمري. 
�
ْمري َو ِ�ال ْ�َك ا�

�
ِال

So bless Muhammad and the Household of Muhammad, the best of Thy crea�on, the sum-
moner to Thy truth, exalt me with Thy exalta�on, which is never made to suffer loss, protect 
me with Thy eye, which never sleeps, and seal my affairs by cu�ng me off from everything but 
Thee and my life with forgiveness!

 . 
�
جاحا

َ
 َوآِخَرُە ن

�
الحا

َ
ْوَسَطُه ف  َوا�

�
َل َيْو�� هذا َصالحا وَّ ـُهمَّ اْجَعْل ا�

�
لل - ا�

O Allah, make the beginning of this day of mine righteousness, its middle prosperity, and its 
end success!
 �

ْو �� ْفِســِه ا�
َ
� ن

ْمُتهــا ِاّ�ــاُە ��
�
ل  ظ�

ٌ
ِلَمــة ــُه ِقَ�ــ�� َمظ�

�
ــْت ل

َ
َمــة ِمــْن ِاماِئــَك �ان ْو ا� مــا َعْ�ــد ِمــْن َعب�ــِدَك ا� َّ�

�
ا
َ
� َمظاِلــِم ِع�ــاِدَك ِعْنــدي ف

َك ��
�
ل
�
ْســأ

�
- َوأ

 
�
ــة غاِئ�ــا ْو َعَصِ��َّ �ــاءا� ْو ر� ــة ا� ْو َحِم�َّ َفــة ا�

َ
ن ْو ا� ْو َهــوي ا� ْ�ــِه ِ�َمْ�ــل ا�

�
حاُمــٌل َعل ْو تَ َتْ�ُتــُه ِبهــا ا�

ْ
 اغ

ٌ
ْو غيَ�ــة ــِدِە ا�

�
ْهِلــِه َوَول � ا�

ْو �� � ماِلــِه ا�
ْو �� ِعْرِضــِه ا�

حاجــاِت َوِ�� 
�
َك �ــا َمــْن َ�ْمِلــُك ال

�
ل
�
ْســأ

�
أ
َ
ــِل ِمْنــُه ف

�
لَتَحل ْ�ــِه َوا�

�
هــا ِال ْت َ�ــدي َوضــاَق ُوْســ�� َعــْن َردِّ َقــُ�َ

َ
 ف

�
تــا ْو َميِّ  �اَن ا�

�
ْو شــاِهدا� َوَحّ�ــا �اَن ا�

 
ً
َهَب �� ِمْن ِعْنِدَك َرْحَمة � ِ�ما ِشْ�ْت َوتَ

ْرِضَ�ُه َع��ّ ْن تُ د َوا� د َوآِل ُمَحمَّ َّ ع� ُمَحمَّ َصِ�� ْن تُ  ا� ِاراَدِتِه ا�
ٌ
َعة ِتِه َوُمْ��  ِلَمِش�َّ

ٌ
ُمْسَتجيَ�ة

. ُ
َمْوِهَ�ــة

�
َك ال ُّ ــ��ُ َمْغِفــَرُة َوال تَ

�
ْنُقُصــَك ال ــُه ال تَ

َّ
ِان

I ask Thee concerning the complaints of Thy servants against me: If there is a servant from 
among Thy servants or a handmaid from among Thy handmaids, who has against me a com-
plaint because I have wronged him in respect to himself, his reputa�on, his property, his wife 
or his child, evil words I have spoken about him in his absence, an imposi�on upon him through 
inclina�on, caprice, scorn, zeal, false show, bigotry, whether he be absent or present, alive or 
dead, such that my hand has fallen short and my capacity has been too narrow to make res�-
tu�on to him or to annul my obliga�on to him, I ask Thee, O He who owns all objects of need - 
which are granted by His will and hasten to His desire - that Thou blessest Muhammad and the 
Household of Muhammad, makest [the one I have wronged] sa�sfied with me in the manner 
that Thou willest, and givest me mercy from Thee! Forgiveness decreases Thee not and giving 
injures Thee not.

ِە ِ�َمْغِفَرِتَك. � اِخر�
�� 

ً
ِلِه ِ�طاَعِتَك َوِنْعَمة وَّ � ا�

�� َسعاَدًة ��
�� ِمْنَك ِثْ�َت��ْ

�� ِنْعَمَت��ْ
َن��ْ

ْ
لِّ َيْوم اث

�
� �

�� � ْوِل�� ـُهمَّ ا�
�
لل - ا�

     O Allah, give me on every Monday two favours from Thee: the felicity to obey Thee at its 
beginning and the favour of Thy forgiveness at its end!
ْوِل�آِئــَك  � ِمــْن ا� ــ��

�
ُمْفِلُحــوَن َواْجَعل

�
ــِانَّ ِحْ�َ�ــَك ُهــُم ال

َ
� ِمــْن ِحْ�ِ�ــَك ف ــ��

�
غاِلُبــوَن َواْجَعل

�
ــِانَّ ُجْنــَدَك ُهــُم ال

َ
� ِمــْن ُجْنــِدَك ف ــ��

�
ـــُهمَّ اْجَعل

�
لل - ا�

ــوَن.
ُ
ْيِهــْم َوال ُهــْم َ�ْحَزن

�
ــِانَّ أول�ــاءك ال َخــْوٌف َعل

َ
ف
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prophet Muhammad and his Household. 
َدْ�َك.

�
ْسَ�ْشِفُع ل ْ�ِه َوآِلِه ا�

�
� ص� ُهللا َعل

ُمْصَط��
�
د ال - ِ�ُمَحمَّ

By Muhammad the chosen (May Allah bless him and his Household) I seek intercession with 
Thee! 

. ِقاَمِة ناِفعا�
�
 َيْوَم ال

�
�� ِ�ِه شاِفعا

د َواْجَعْل َتَوسُّ د َوآِل ُمَحمَّ - َوَصلِّ ع� ُمَحمَّ
   Bless Muhammad and his Household, and make my seeking his media�on as an intercessor 
give profit on the Day of Resurrec�on.
ِجهــاِد 

�
� ِهللا َعــزَّ َوَجــلَّ َحــقَّ ال ِ

 الِع�ــاِد َوجاَهــَد ��
�

َتــُه ِا�
�
ل ّدى مــا َحمَّ َك ا�

�
ْ�ــِه َوآِلــِه َعْ�ــُدَك َوَرُســول

�
 ُهللا َعل

�
ــدا� َصــ� نَّ ُمَحمَّ ْشــَهُد ... ا� � ا�

ّ�� - ا�
ِعقــاِب. 

�
َر ِ�مــا ُهــَو ِصــْدٌق ِمــَن ال

َ
ــذ

ْ
ن ــواِب َوا� َ ِ�مــا ُهــَو َحــقٌّ ِمــَن الثَّ َّ ــُه َ�ــ��

َّ
ن َوا�

     I bear witness …  that Muhammad (May Allah bless him and his Household) is Thy servant 
and Thy messenger; he delivered to the servants that with which Thou charged him, he strug-
gled for Allah as is His due, he gave the good news of the truth of reward, and he warned of the 
veracity of punishment.

� ُزْمَرِتِه.
�� �

�� ْ ُ �اِعِه َوش�َعِتِه َواْح�� تْ � ِمْن ا� ��
�
د َواْجَعل د َوَع� آِل ُمَحمَّ - َصلِّ َع� ُمَحمَّ

    Bless Muhammad and the Household of Muhammad, make me one of his followers and his 
par�sans, 

د َعْ�ِدَك َوَرُسوِلَك.  َ ع� ُمَحمَّ �
�

َص� ْن تُ َك ا�
�
ل
�
ْسأ

�
- أ

          I ask Thee to bless Muhammad and his Household, Thy servant and Thy messenger.
Pleading to Allah ),) with Someone or Something Sacred

. �� الط�� طاِنَك ِمْن َجْور� السَّ
�
ُز ِ�ُسل �

ْح��َ - ا�
                           (I seek protec�on in Thy sovereignty from the injus�ce of the sovereigns) 
ضــاُە  ــُه ر�

�
ل وَّ لَّ َمْحُبــوب ا�

�
ْســَتْجِلُب � ــُه َســَخُطُه َوا�

�
ل وَّ ــروە ا�

�
لَّ َم�

�
ْســَتْدِفُع � ــماِء ا� � اْ�ْســماِء ِ�ْســِم ِهللا َربِّ اْ�ْرض� َوالسَّ

ْ - ِبِ�ْســِم ِهللا َخــ��
َّ اْ�ْحســاِن . ُغْفــراِن �ــا َوِ��

�
اْخِتــْم �� ِمْنــَك ِ�ال

َ
ف

By means of ‘in the name of “Allah” ‘, the best of the Names, in the name of Allah, Lord of earth 
and heaven, I seek to repulse every hateful thing, the first of which is His anger, and I seek to 
a�ract every loveable thing, the first of which is His good pleasure! So seal me with forgiveness 
from Thee, O Patron of beneficence!

َدْ�ــَك 
�
ْسَ�ْشــِفُع ل ْ�ــِه َوآِلــِه ا�

�
� صــ� ُهللا َعل

ُمْصَطــ��
�
ــد ال ْ�ــَك َوِ�ُمَحمَّ

�
ْعَتِمــُد َعل ُقــْرآِن ا�

�
ْ�ــَك َوِ�ُحْرَمــِة ال

�
ــُل ِال َتَوسَّ ــِة اْ�ْســالِم ا� � ِ�ِذمَّ

ـــُهمَّ ِا��ّ
�
لل - ا�

. َ� ْرَحــَم الّراِحمــ�� � �ــا ا� ضــاَء حاَجــ��
َ
� َرَجــْوُت ِبهــا ق ــ��

�
� ال ــ��ِ ـــُهمَّ ِذمَّ

�
لل ِف ا� اْعــر�

َ
ف

    O Allah, by the protec�ve compact of Islam, I seek media�on with Thee! By the inviolability 
of the Qur’an, I rely upon Thee! By Muhammad the chosen (May Allah bless him and his House-
hold) I seek intercession with Thee! So recognize my protec�ve compact by which I hope my 
need will be granted, O Most Merciful of the merciful!

Pe��on



PH. D. RAZZAQ NAYIF MUKHEEF       MANAR KAREEM MEHDI

  Thilhujja 1437 October 2015 99

decreases not him who thanks Him, disappoints not him who supplicates Him, and cuts not off 
the hope of him who hopes in Him!

َف ِلَقْوِلَك َوال َتْ�د�َل.
�
َك َوال َعد�َل َوال ُخل

�
�َك ل َ َت َوْحَدَك ال ��

ْ
ن َت ُهللا ال ِالـَه ِاّ� ا�

ْ
ن َك ا�

َّ
ن - ا�

    Thou art Allah; there is no god but Thou, Thou alone, who hast no associate nor any equal, 
and Thy word has no failing, nor any change.
َوّهاُب -

�
َت ال

ْ
ن َك ا�

َّ
Surely Thou art the Giver   .ِان

َحك�ُم -
�
َع��ُز ال

�
َت ال

ْ
ن َك ا�

َّ
!Surely Thou art Mighty, All-wise     .ِان

 َ� اِلمــ�� �� الظ�
ْ َوَ�ــ�� حاِســديَن 

�
ْ�ــِد ال

�
جاِئ��ــَن َو�

�
ِمــْن َجــْور� ال ِ�ــاِ� تعــا�   

ُ
ُعــوذ َوا� ز�ــَن  ُمَتَحرِّ

�
ال  

ُ
ــة

�
�َ َوَمقال ُمْعَتِصمــ��

�
ال  

ُ
ِلَمــة

�
ِ�ْســِم ِهللا �  -

حاِمديــَن.
�
ال َحْمــِد  ــْوَق 

َ
ف ْحَمــُدُە  َوا�

       In the name of Allah’, the word of those who hold fast to Him, the speech of those who 
seek His protec�on! I seek refuge in Allah (high exalted is He) from the injus�ce of the unjust, 
the trickery of the enviers, and the oppression of the wrongdoers, and I praise Him beyond the 
praise of the praisers! 

ِ�َك.
�
� ُمل

ناَزُع �� ِمَك َوال تُ
�
� ُح�

ضادُّ �� ْمل�ك ال تُ َمِلُك ِ�ال تَ
�
�ِك َوال َ واِحُد ِ�ال ��

�
َت ال

ْ
ن ـُهمَّ ا�

�
لل - ا�

      O Allah, Thou art the One without partner, and the King without having been made sover-
eign; no one opposes Thee in Thy decree and no one contests Thee in Thy kingdom!

Sending Blessings on Prophet Muhammad () and His Household ()
َك. ِقَك الّدا�� ِا� َحقِّ

�
� َخل

ْ د َخ�� َصلِّ َع� ُمَحمَّ
َ
- ف

(So bless Muhammad and the Household of Muhammad, the best of Thy crea�on, the sum-
moner to Thy truth) 

َمدا�  ْ�َ 
�
َ�دا� َوَسالُمُه داِئما ُه ع� َرُسوِلِه ا� واتُ

�
-  َوَصل

(May His blessings be upon His Messenger endlessly, His saluta�on everlas�ngly, eternally!)
. َ� ُمْنَتَجب��

�
ْصحاِ�ِه ال �َ الّطاِه��َن َوا� ب�� يِّ �َ َوَع� آِلِه الطَّ ُمْرَسل��

�
ِة ال ماِم ِعدَّ

َ
�َ َو ت ِ�ّي�� ِم النَّ

َ
د خات ـُهمَّ َصلِّ َع� ُمَحمَّ

�
لل - ا�

O Allah, bless Muhammad, the Seal of the Prophets and the comple�on of the number of the 
envoys, his Household, the good, the pure, and his Companions, the dis�nguished. 
 � ْمــ�� ْحر�

َ
ْ�ــِه َوآِلــِه َوال ت

�
ــد صــ� ُهللا َعل  ُمَحمَّ

َ
� َشــفاَعة ــ��

ْ
�َ الّطاِه��ــَن َواْرُزق بــ�� يِّ ْهــِل َبْ�ِتــِه الطَّ �َ َوعــ� ا� ِ�ّيــ�� ــِم النَّ

َ
ــد خات َصــلِّ عــ� ُمَحمَّ

َ
- ف

ُصْحَبَتُه. 
    So bless Muhammad, the Seal of the Prophets, and his Household, the good, the pure, pro-
vide me with the intercession of Muhammad (May Allah bless him and his Household) and 
deprive me not of his companionship!

د َوآِلِه. � ُمَحمَّ ِ�� � الْمثاِلِه َوَصلِّ ع� النَّ ْ�ِق��
�
ا
َ
ُه ف

�
� ل ْ�َقْيَت�� ما ا�

�
�

َ
ـُهمَّ ف

�
لل - ا�

       O Allah, just as Thou hast spared me for this day, so also spare me for its likes, bless the 
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ــوَن.
ُ
ْيِهــْم َوال ُهــْم َ�ْحَزن

�
أول�ــاءك ال َخــْوٌف َعل

Place me among Thy troops, for Thy troops - they are the victors, place me in Thy party, for Thy 
party - they are the ones who prosper, and place me among Thy friends, for Thy friends - no 
fear shall be upon them, nor shall they sorrow.

ماِء. � اْ�ْسماِء ِ�ْسِم ِهللا َربِّ اْ�ْرض� َوالسَّ
ْ - ِبِ�ْسِم ِهللا َخ��

By means of ‘in the name of “Allah” ‘, the best of the Names, in the name of Allah, Lord of earth 
and heaven. 
َّ اْ�ْحساِن -  (O Patron of beneficence )          �ا َوِ��

. ُشورا�
ُ
هاَر �  َوَجَعَل النَّ

�
ْوَم ُس�اتا  َوالنَّ

�
ْ�َل ِل�اسا

�
ذي َجَعَل الل

�
َحْمُد ِ� ال

�
- ال

       Praise belongs to Allah, who appointed the night to be a garment, and sleep for a rest, and 
day He appointed for a rising! 

. َخالِئُق َعَددا�
�
ُه ال

�
َ�دا� َوال ُ�ْح�� ل  ال َيْنَقِطُع ا�

�
َمدا� َحْمدا� داِئما َتُه َ�ْ

�
ْو ِشْ�َت َجَعل

�
دي َول

َ
� ِمْن َمْرق ْن َ�َعْثَت�� َحْمُد ا�

�
َك ال

�
- ل

      To Thee belongs praise, for Thou roused me from my sleep, - and hadst Thou willed, Thou 
wouldst have made it everlas�ng - an everlas�ng praise that will never be cut off and whose 
number the creatures will never count! 

َعــْرش� 
�
ْ�ــَت َوعــ� ال

�
ْ�ل ْ�ــَت َوا�

َ
ْمَرْضــَت َوَشــَفْ�َت َوعاف ْحَيْ�ــَت َوا� َمــتَّ َوا� َضْ�ــَت َوا�

َ
ْرَت َوق ــدَّ

َ
ْ�َت َوق َســ�َّ

َ
ْقــَت ف

�
ْن َخل َحْمــُد ا�

�
ــَك ال

�
ـــُهمَّ ل

�
لل - ا�

ــِك اْحَتَ�ْ�ــَت.
�
ُمل

�
اْســَتَ�ْ�َت َوعــ� ال

        O Allah, to Thee belongs praise, for Thou created, then propor�oned, ordained and de-
creed, gave death and bestowed life, made sick and healed, made well and afflicted, sat upon 
the Throne and encompassed the Kingdom!

ط�ٌف ِلما َ�شاُء .
�
َك ل

َّ
�َ , ِان ْرَحُم الّراِحم�� َت ا�

ْ
ن َك ا�

َّ
- ِان

                           Surely Thou art the Most Merciful of the merciful; Thou art Gentle to whom 
Thou wilt!

� ِنْعَمِتِه.
تا�� � ض�اءە َوا�

سا��
�
هاُر ُمْ�ِ�ا� ِبَرْحَمِتِه َو�  ِ�ُقْدَرِتِه َوجاَء ِ�النَّ

�
ِلما ْ�َل ُمظ�

�
َهَب الل

ْ
ذ ذي ا�

�
َحْمُد ِ� ال

�
- ال

       Praise belongs to Allah, who has taken away the shadowy night by His power and brought 
the sight-giving day through His mercy. He has clothed me in its brightness and given me its 
favour. 

َرُمَك َوال ُ�ط�ُقها ِاّ� ِنَعُمَك.
�
ها ِاّ� ك

�
ِسُع ل  ال َي�َّ

�
َخم�س� َخْمسا

�
� ال ِ

ض� �� ��
ْ
ـُهمَّ اق

�
لل - ا�

      O Allah, decree for me on Thursday five things which none embraces but Thy generosity and 
none supports but Thy favours.
َرُە َوال 

�
ــَرُە َوال َيْنُقــُص َمــْن َشــك

�
�

َ
ــذى ال َيْ�ــ� َمــْن ذ

�
َعل�ــِم ال

�
نــاِء اْ�ْشــ�اِء ال

َ
شــاِء َواْ�ْح�ــاِء َواْ�ِخــر� َ�ْعــَد ف

ْ
ْ�ــَل اْ��

َ
ِل ق َحْمــُد ِ� اْ�وَّ

�
ل - ا�

َ�خ�ــُب َمــْن َدعــاُە َوال َ�ْقَطــُع َرجــاَء َمــْن َرجــاُە. 
   Praise belongs to Allah, the First before the bringing forth and the giving of life, and the Last 
a�er the annihila�on of all things, the All-knowing who forgets not him who remembers Him, 
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    No one opposes Thee in Thy decree and no one contests Thee in Thy kingdom!
ُزوِم ِع�اَدِتَك َواْسِتْحقاِق َمُث�َ�ِتَك.

�
- ل

     Hold fast to worshipping Thee, and deserve Thy reward. 

Seman�c Analysis 
Exal�ng and Praising Allah ),)

ْمِسُك ِاّ� ِ�َحْ�ِلِه. ُه َوال ا�
�
ْول

َ
ْعَتِمُد ِاّ� ق ُه َوال ا�

�
ْخ�� ِاّ� َعْدل ُه َوال ا�

�
ْضل

َ
ْرُجو ِاّ� ف ذي ال ا�

�
- ِ�ْسِم ِهللا ال

In the name of God, from whom I hope for nothing but bounty, and from whom I fear nothing 
but jus�ce! I rely only upon His word, and I cling only to His cord!

ُعْدواِن.
�
ِم َوال

�
ل ْضواِن ِمَن الظ� َعْفو� َو الرِّ

�
ا ال

َ
ُ �ا ذ ْسَتج�� - ِ�َك ا�

(In Thee I seek sanctuary - O Possessor of pardon and good pleasure - from wrong and enmity)

ُب. 
َ
ْرغ , ِاّ�اَك ا� ُ� ْسَتع�� ِشُد, ِ�َك ا� ْ ْس��َ - ِاّ�اَك ا�

(From Thee I seek guidance, From Thee I seek help, Thee I beseech) 
- َ� ْرَحُم الّراِحم�� َت ا�

ْ
ن  َوا�

�
ٌ حاِفظا ْ َت ُهللا َخ��

ْ
ان

َ
.ف

(For Thou art God, the Best Guardian, and Thou art the Most Merciful of the merciful)
ح�ُم - َغُفوُر الرَّ

�
َت ال

ْ
ن َك ا�

َّ
(!Surely Thou art the All-forgiving, the All-compassionate) .ِان

َسماِت - �َ َبَرأ ال�َّ  ح��
�
 ُمعينا

َ
َخذ مواِت َواْ�ْرَض َوَ�اتَّ َطَر السَّ

َ
�َ ف َحدا� ح�� ْم ُ�ْشِهْد ا�

�
ذي ل

�
َحْمُد ِ� ال

�
ل  .ا�

Praise belongs to Allah, who allowed none to witness when He created the heavens and the 
earth, and who took no helper when He authored the spirits!
واَضَعِت  ِتِه َوتَ

َ
ف ْنِه َمْعر�

�
ُعُقوُل َعْن ك

�
ُسُن َعْن غاَ�ِة ِصَفِتِه َوانح�ت ال

�
ِت اْ�ل

�
ل
�
ِة � َوْحداِن�َّ

�
� ال ِ

ْم ُ�ظاَهْر ��
�
ِة َول � اْ�لِه�َّ ِ

ْم ُ�شاَرْك ��
�
- ل

َمِتِه. لُّ َعظ�م ِلَعظ�
�
قاَد �

ْ
ُوُجوُە ِلَخْشَ�ِتِه َوان

�
َج�اِبَرُة ِلَهْيَ�ِتِه َوَعَنِت ال

�
ال

He has no associate in Divinity and no support in Unity. Tongues fall silent before the limit of 
describing Him, intellects fail before the core of knowing Him, Tyrants fall low in awe of Him, 
faces are humbled in fear of Him, and everything mighty yields to His migh�ness! 

.  ُمْسَتْوِسقا�
�
 َوُمَتواِل�ا

�
ِسقا َحْمُد ُمَتواِترا� ُم�َّ

�
َك ال

�
ل
َ
- ف

So to Thee belongs praise, again and again, well-measured, con�nually, methodically! 
 ا� ِاراَدِتِه.

ٌ
َعة ِتِه َوُمْ��  ِلَمِش�َّ

ٌ
حاجاِت َوِ�� ُمْسَتجيَ�ة

�
- �ا َمْن َ�ْمِلُك ال

O He who owns all objects of need - which are granted by His will and hasten to His desire
. َ� ْرَحَم الّراِحم��  �ا ا�

ُ
َمْوِهَ�ة

�
َك ال ُّ َمْغِفَرُة َوال َت��ُ

�
ُه ال َتْنُقُصَك ال

َّ
- ِان

Forgiveness decreases Thee not and giving injures Thee not, O Most Merciful of the merciful!
وَب ِسواُە -

ُ
ن

ُّ
 O He who is God and none other than whom grants forgiveness .�ا َمْن ُهَو اْ�لُه َوال َ�ْغِفُر الذ

for sins 
. ا� ث��

�
ُه َحْمدا� ك ما َ�ْسَتِحقُّ

�
ُه � َحْمُد َحقُّ

�
َحْمُد ِ� َوال

�
ل - ا�

Praise belongs to Allah - and praise is His right, since He deserves it - abundant praise
ــِانَّ 

َ
ْوِل�آِئــَك ف � ِمــْن ا� ــ��

�
ُمْفِلُحــوَن َواْجَعل

�
ــِانَّ ِحْ�َ�ــَك ُهــُم ال

َ
� ِمــْن ِحْ�ِ�ــَك ف ــ��

�
غاِلُبــوَن َواْجَعل

�
ــِانَّ ُجْنــَدَك ُهــُم ال

َ
� ِمــْن ُجْنــِدَك ف ــ��

�
-اْجَعل
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. ٍّ َ لِّ ��
�
 �� ِمْن �

ً
َوفاَة راَحة

�
ْ َوال لِّ َخ��

�
� �

�اَدًة �� �� َح�اَة ز�
�
- َواْجَعِل ال

                    (Make life an increase for me in every good and death an ease for me from every evil)
ْعَتُه.

َ
َهْبَتُه َوال َعُدّوا� ِاّ� َدف

ْ
ذ  ِاّ� ا�

�
ّما

َ
َفْرَتُه َوال غ

َ
 ِاّ� غ

�
�ا

ْ
ن
َ
- ذ

     (Leave no sin for me unless Thou forgivest it, no grief unless Thou takest it away, and no en-
emy unless Thou repellest him)

ُه ر�ضاُە.
�
ل وَّ لَّ َمْحُبوب ا�

�
ْسَتْجِلُب � ُه َسَخُطُه َوا�

�
ل وَّ روە ا�

�
لَّ َم�

�
ْسَتْدِفُع � - ا�

(I seek to repulse every hateful thing, the first of which is His anger, and I seek to a�ract every 
loveable thing, the 

. ُشورا�
ُ
هاَر �  َوَجَعَل النَّ

�
ْ�َل ِل�اسا

�
- َجَعَل الل

                              Appointed the night to be a garment and day He appointed for a rising.
ْ�َت. 

�
ْ�ل ْ�َت َوا�

َ
ْمَرْضَت َوَشَفْ�َت َوعاف ْحَيْ�َت َوا� َمتَّ َوا� َضْ�َت َوا�

َ
ْرَت َوق دَّ

َ
- ق

Ordained and decreed, gave death and bestowed life, made sick and healed, made well and 
afflicted. 

ِك اْحَتَ�ْ�َت.
�
ُمل

�
َعْرش� اْسَتَ�ْ�َت َوع� ال

�
- وع� ال

                                          Sat upon the Throne and encompassed the Kingdom!
ُه.

�
َجل َب ا� َ َ��

ْ
ُتُه َواق

�
َقَطَعْت ح�ل

ْ
ُتُه َوان

�
- َضُعَفْت َوس�ل

                 Whose media�on is weak, whose stratagems have been cut off, and whose term has 
drawn near.

واِ�َك.
َ
� ث

�� � َب��
ْ
� ِع�اَدِتَك َوَرغ

شا�� ��
َ
� طاَعِتَك َو�

�� �
�� وَّ

ُ
- ق

                   To be strong in obedience to Thee, to be joyful in worshipping Thee, to be desirous 
of Thy reward. 

� ِنْعَمِتِه -
تا�� � ض�اءە َوا�

سا��
�
(He has clothed me in its brightness and given me its favour) .ك

ْ�َك.
�
ْعَتِمُد َعل ُقْرآِن ا�

�
ْ�َك َوِ�ُحْرَمِة ال

�
ُل ِال َوسَّ

َ
ت ِة اْ�ْسالِم ا� - ِ�ِذمَّ

     (By the protec�ve compact of Islam, I seek media�on with Thee! By the inviolability of the 
Qur’an, I rely                 upon Thee!)

َرُە َوال َ�خ�ُب َمْن َدعاُە.
�
َرُە َوال َيْنُقُص َمْن َشك

�
�

َ
- ال َيْ�� َمْن ذ

        Who forgets not him who remembers Him, decreases not him who thanks Him, disappoints 
not him who supplicates Him.  

ز�َن. ُمَتَحرِّ
�
 ال

ُ
ة

�
�َ َوَمقال ُمْعَتِصم��

�
 ال

ُ
ِلَمة

�
� -

      The word of those who hold fast to Him, the speech of those who seek His protec�on!
. َ� اِلم�� �� الظ�

ْ حاِسديَن َوَ���
�
ْ�ِد ال

�
جاِئ��َن َو�

�
- َجْور� ال

   The injus�ce of the unjust, the trickery of the enviers, and the oppression of the wrongdoers. 
َمِلُك ِ�ال َتْمل�ك. 

�
�ِك َوال َ واِحُد ِ�ال ��

�
- ال

   The One without partner, and the King without having been made sovereign. 
ِ�َك.

�
� ُمل

ِمَك َوال ُتناَزُع ��
�
� ُح�

- ال ُتضادُّ ��
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( � ْق��
ِّ
, َوف �

�� ْ ُ , اْح��
ْ
غ , ال ُت�� � ْت�� ِّ�

َ
(ث

(Make me firm, make not my heart swerve, give, bless, make me, muster me, give me the suc-
cess)

Parallelism
ُه.

�
ْول

َ
ْعَتِمُد ِاّ� ق ُه َوال ا�

�
ْخ�� ِاّ� َعْدل ُه َوال ا�

�
ْضل

َ
ْرُجو ِاّ� ف - ال ا�

    (I hope for nothing but bounty, and from whom I fear nothing but jus�ce! I rely only upon 
His word)

. ْو��
َ
� َون �� � َ�ْقظ�

�� � �� ْو�� َواْحَفظ�
َ
� َوق

�� َ � َعش��
�� �

�� ِعزَّ - ا�
(Exalt me in my clan and my people and protect me in my waking and my sleeping)

� ال َتناُم. ��
�
� ِ�َعْيِنَك ال �� ذي ال ُ�ضاُم َواْحَفظ�

�
َك ال � ِ�ِعزِّ

�� ِعزَّ - ا�
(Exalt me with Thy exalta�on, which is never made to suffer loss, protect me with Thy eye, 
which never sleeps) 

ِة.  َوْحداِن�َّ
�
� ال ِ

ْم ُ�ظاَهْر ��
�
ِة َول � اْ�لِه�َّ ِ

ْم ُ�شاَرْك ��
�
- ل

                           (He has no associate in Divinity and no support in Unity)
ِتِه.

َ
ف ْنِه َمْعر�

�
ُعُقوُل َعْن ك

�
ُسُن َعْن غاَ�ِة ِصَفِتِه َوانح�ت ال

�
ِت اْ�ل

�
ل
�
� -

        (Tongues fall silent before the limit of describing Him, intellects fail before the core of 
knowing Him)

ُوُجوُە ِلَخْشَ�ِتِه.
�
َج�اِبَرُة ِلَهْيَ�ِتِه َوَعَنِت ال

�
واَضَعِت ال - تَ

(Tyrants fall low in awe of Him, faces are humbled in fear of Him)
(Its middle prosperity, and its end success ). جاحا�

َ
 َوآِخَرُە ن

�
الحا

َ
ْوَسَطُه ف - َوا�

وَسُطُه َجَ�ٌع َو آِخُرُە َوَجٌع.  َ�ٌع َوا�
َ
ُه ف

�
ل - اوَّ

                                     (whose beginning is fright, whose middle is anxiety, and whose end is pain)
ُه.

ُ
لِّ َعْهد عاَهْدت

�
ُه َو�

ُ
لِّ َوْعد َوَعْدت

�
ُه َو�

ُ
ْرت

َ
ذ

َ
ر ن

ْ
ذ

َ
لِّ ن

�
� -

(Every vow I have vowed, every promise I have promised, and every pledge I have pledged)
. ُ
َمْوِهَ�ة

�
َك ال ُّ ُ��

َ
َمْغِفَرُة َوال ت

�
ْنُقُصَك ال

َ
- ال ت

                                        (Forgiveness decreases Thee not and giving injures Thee not)
ِە ِ�َمْغِفَرِتَك. � اِخر�

�� 
ً
ِلِه ِ�طاَعِتَك َوِنْعَمة وَّ � ا�

- َسعاَدًة ��
                                           (Forgiveness decreases Thee not and giving injures Thee not) 

Wicked tyrant, unjust sovereign, and conquering enemy )) .طان جاِئر َوَعُدّو قاِهر
�
- َجّ�ار فاِجر َوُسل

ُمْفِلُحوَن.
�
ِانَّ ِحْ�َ�َك ُهُم ال

َ
� ِمْن ِحْ�ِ�َك ف ��

�
غاِلُبوَن َواْجَعل

�
ِانَّ ُجْنَدَك ُهُم ال

َ
� ِمْن ُجْنِدَك ف ��

�
- اْجَعل

(Place me among Thy troops, for Thy troops - they are the victors, place me in Thy party, for Thy 
party - they are the ones who prosper)

ها داُر َمَقّري.
َّ
ِان

َ
� ف

ْصِلْح �� اِخَر�� ْمري َوا�  ا�
ُ
ُه ِعْصَمة

َّ
ِان

َ
� ف ْصِلْح �� دي�� - ا�

     (Set right for me my religion, for it is the preserving �e of my affair, set right for me my here-
a�er, for it is the   abode of my permanent lodging)
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Figure (1) Model of the Linguis�c Analysis

7.3 Linguis�c Analysis of the Supplica�ons
Syntac�c Analysis
Voca�ve

ـُهمَّ
�
لل , ا� ْضواِن, �ا َربِّ َعْفو� َو الرِّ

�
ا ال

َ
�ا ذ

                                   (O Possessor of pardon and good pleasure, my Lord, O Allah) 
وَب ِسواُە)

ُ
ن

ُّ
, �ا َمْن ُهَو اْ�لُه َوال َ�ْغِفُر الذ َ� ْرَحَم الّراِحم�� حاجاِت, �ا ا�

�
(�ا َمْن َ�ْمِلُك ال

(O He who owns all objects of need, O Most Merciful of the merciful, O He who is God and none 
other than whom grants forgiveness for sins) 

(,O Patron of beneficence)            (اْ�ْحساِن َّ (�ا َوِ��

Impera�ve
, اْخِتْم � �� , اْحَفظ� �

�� ِعزَّ , ا� َصلِّ
َ
, ف � �� , اْحَفظ� �

�� ِعزَّ ْل ,اْجَعْل, ا� َتَق�َّ
َ
ف

                                   (Accept, make, exalt me, protect me, bless, exalt me, protect me, seal) 
( � ْوِل�� (give me) (ا�

(set right, give, leave no)  (ْصِلْح, َهْب, ال َتَدْع (ا�
(Provide me, deprive me not, decree on me)  ( ض�

ْ
, اق � ْم�� ْحر�

َ
, ال ت � ��

ْ
 (اْرُزق

ِف) اْعر�
َ
, اْ��ْف, ف � ��

ْ
, اْرُزق � , ال َتْفَجْع�� � ْ�ِق��

�
ا
َ
  (ف

(Spare me, torment me not, provide me, turn away, recognize)
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7. Text Analysis 
7.1 Introduc�on
In this sec�on, an a�empt is made to linguis�cally analyze Imam As-Sajjad’s () supplica�ons 
for each day of the week. These supplica�ons are very well known as supplica�ons of As-Sahi-
fah As-Sajjadiah that are constantly recited by the believers in their daily prayers. 
7.2 Model of Analysis 
The analysis of the supplica�ons will be carried out according to the model developed by the 
study (see Figure 1). In this model, the supplica�on of each day is analyzed linguis�cally on 
three different levels: syntac�c, seman�c, and pragma�c. The syntac�c analysis highlights 
the syntac�c devices u�lized in each supplica�on – mainly, the voca�ve, the impera�ve, and 
parallelism. From a seman�c angle, the basic seman�c components of the supplica�ons are 
clarified. These components may include: exal�ng and praising Allah ),), sending blessings on 
Prophet Muhammad () and His Household (), pleading to Allah ),) with someone or some-
thing sacred, pe��on, and men�oning something about obedience and the philosophy of life 
and death. Then, the supplica�ons are analyzed according to pragma�c theories – mainly the 
speech act theory applying the felicity condi�ons of supplica�on for each text and  illustra�ng 
the strategy employed to realize this act in the texts – whether it is explicit or implicit, direct 
or indirect. 
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1986). 
To the best of the researchers’ knowledge, the speech act of supplica�on has not gained its due 
a�en�on and hence no strategies have been proposed for this speech act. Throughout their 
observa�on of the use of the speech act of supplica�on, the researchers suggest the following 
strategies for realizing this speech act:  
Explicit Performa�ves: According to Huang (2009: 1001), explicit performa�ves are perfoma-
�ve u�erances that contain a performa�ve verb that makes explicit what kind of act is being 
performed. The speech act of supplica�on can be issued explicitly by introducing the perfor-
ma�ve verb supplicate: 
                     I supplicate You, O Lord, to forgive me.  
Implicit Performa�ves: Huang (Ibid.) states that implicit performa�ves are performa�ve u�er-
ances in which there is no performa�ve verb. Implicit supplica�ons can be expressed directly 
or indirectly.
Direct Speech Acts:  A direct speech act is issued when there is a direct match between a sen-
tence type and an illocu�onary force. Statements, for instance, are o�en realized by the use of 
declara�ve sentences. So, if such a match is maintained the speech act of sta�ng will be direct 
(Ibid.: 1005). Supplica�on is a direc�ve speech act which is o�en issued through the imper-
a�ve. So, if a supplica�on is realized by the use of an impera�ve sentence, it will be a direct 
speech act. For example:
                           O my Merciful Lord, have mercy on me. 
Indirect Speech Acts: If there is no match between sentence type and illocu�onary force, the 
speech act will be indirect (Ibid.). So, if a supplica�on is realized by a sentence type other than 
the impera�ve, it will be an indirect speech act: 
                            I ask You, O Allah, to answer my prayers. 
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dinancy where the granting of the request lies only on the power of the addressee.  
             Furthermore, Vanderveken (1990: 199-20) affirms that the degree of strength of the sin-
cerity condition of a supplication is greater than that of a request. This greater strength is not 
derived from increased authority of the speaker. The increased authority comes rather from 
the fact that there is a higher intensity of desire expressed and from the more humble manner 
in which the speaker places himself in front of the hearer. 
6.1.1 Felicity Conditions 
Felicity conditions are rules which are necessary for the performance of speech acts. Speech 
acts are appropriately used only if these conditions are satisfied (Sbisa, 2009: 234-5). Levinson 
(1983: 229) points out that Austin proposes a typology of conditions which performatives must 
meet if they are to succeed or be ‘happy’. Moreover, Huang (2009: 1003) remarks that Searle 
has developed the original Austinian felicity conditions into a ‘neo-Austinian’ felicity conditions 
which are classified into four categories: 
The Propositional Content Conditions (PCCs) are concerned with what the speech act is about. 
The Preparatory Conditions (PCs) state the real world prerequisites for the speech act. 
The Essential Condition (EC) defines the act being performed in the sense that the speaker has 
the intention that his or her utterance will count as an act, and that this intention is recognized 
by the addressee. 
The Sincerity Condition (SC) must be satisfied if the act is to be performed sincerely. 
In view of Searle’s classification of felicity conditions, the speech act of supplication might have 
the following felicity conditions: 
 (i) The PCCs
The speaker (S) is addressing Allah ),).
The content refers to a future act (X) which is to be carried out by the addressee (A).  
The PCs 
A is able to execute X. 
S believes that A is able to execute X. 
The EC 
 The whole act counts as an attempt to persuade A to do X. 
The SC 
S sincerely wants A to do X. 
6.1.2 Speech Act Strategies   
Recently, speech act strategies have gained the attention of pragmatists. Pragmatic theorists 
have introduced strategies for different speech acts. Speech act strategies have been proposed, 
among others, for apologies (Meier, 1998), complaints (Olshtain and Weinbach, 1987), refusals 
(Beebe et al., 1990), requests (Blum-Kulka et al., 1989), and thanking (Eisenstein and Bodman, 
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ness. The servant of Allah ),) should believe in this and should translate this belief into deeds. 
The believer should see obeying Allah ),) as an ultimate goal that (s)he seeks to reach with a 
heart that is filled with Allah’s ),) remembrance and a tongue that is filled with Allah’s ),) prais-
ing and thanking.     
5.6 Life and Death 
One of the most common meanings o�en discussed in supplications is the theme of ‘life’ and 
‘death’ and the philosophy underlying these two concepts. 
 states that Allah ),) has created both ‘life’ and ‘death’. Every man has a specific (مغن�ة (2007: 51
time to live on this earth; then this time comes to an end by death. Allah ),) is the One Who 
gives life and He is the One Who takes it. Allah ),) says in the Glorious Quran: 
َغُفوُر)    (الملك: 2)

�
�ُز ال َع��

�
ْحَسُن َعَمً� َوُهَو ال

�
ْم أ

�
� ُّ�

�
ْم أ

�
َو�

�
َحَ�اَة ِلَيْ�ل

�
َمْوَت َوال

�
َق ال

�
ِذي َخل

�
 (ال

     Who created death and life that He may try you, which of you is best in deeds; and He is the 
Mighty, the Forgiving.     (Shakir, 1999: 279)
As such, man should dedicate his life to the worshipping of Allah ),), obeying His orders and 
commands, and preparing him/herself well to the second life that comes a�er death. 
Moreover, 73-81 :2008) �

 points out that life, no matter how long it might be, is nothing (اللــوا��
but a temporary tripe that will surely come to an end announcing the beginning of the greatest 
journey ever. Death is the point where man’s whole living experience ends. The believer, as 
such, should totally believe in the inevitability of death. Furthermore, the believer is to under-
stand the reality of death so that (s)he can realize the value of life. 

�
-denotes that mentioning ‘death’ in supplication manifests the supplicants reali (Ibid.: 81) اللوا��

zation of the fact that his/her worldly life is nothing but a means to a further end. A means that 
should be devoted to worshipping Allah ),) and obeying Him hoping that one’s deeds in his/her 
worldly life would benefit him/her a�er death.   
6. Supplication: Pragmatic Perspective 
6.1 Speech Act of Supplication 
Supplication is a directive act. Directives are attempts by the addresser to get the addressee to 
do something. The direction of fit of these acts is world-to-words and the sincerity condition is 
want (or wish or desire). The propositional content of directives is always that the addressee 
is to do some future action. Examples of verbs denoting members of this class may include: 
ask, order, command, request, beg, plead, supplicate, pray, entreat, invite, permit, and advise 
(Searle, 1979: 13-4). 
According to Fraser (1975: 197), the speech act of supplication has the characteristics that the 
speaker is requesting from a position of powerlessness whereas the addressee is the one who 
has the power. In line with Fraser, Green (1975: 122) denotes that the act of supplication is 
characterized by the fact that the speaking party make their request from a position of subor-
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peace of mind, or to be saved from any kind of troubles. The supplicant may also supplicate 
for his/her family, friends, or his/her whole community, asking Allah ),) to save them from any 
misfortune, to drive away their worries, or to relieve them from any agony or suffering. Asifi 
(2008: 181-3), in this regard, denotes that petitions in supplications can be divided into three 
categories. First, the supplicant may request for something for himself: 
ــْوِ�� (28)»                     (طــه,»

َ
� (27) َ�ْفَقُهــوا ق ِ

ــْل ُعْقــَدًة ِمــْن ِلَســا��
�
ي (26) َواْحل ْمــر�

�
ْ ِ�� أ ي (25) َوَ�ــ�ِّ ْح ِ�� َصــْدر� َ ْ  َربِّ ا��

25-28)
     O my Lord! Expand my breast for me. And make my affair easy to me. And loose the knot 
from my tongue, [That] they may understand my word.                                                           (Shakir, 
1999: 145)                                               
Second, the supplicant may entreat Allah ),) for others. One may supplicate for his/her parents: 
ا )    (األ�اء: 24) � � َصِغ�� ِ

َ�ا�� َما َر�َّ
�
� اْرَحْمُهَما �

ِّ
ْل َر��

ُ
(َوق

    O my Lord! Have compassion on them, as they brought me up [when I was] little.           (Shakir, 
1999: 129)
The third category includes the supplication of all for all: 
َنــا 

�
 ل

َ
ــة

َ
َنــا َمــا َ� َطاق

�
ل َحمِّ َنــا َوَ� تُ ْ�ِلَنــا َر�َّ

َ
ِذيــَن ِمــن ق

�
 ال

�
َتــُه َعــ�

�
َمــا َحَمل

�
ا � ْيَنــا ِإْ��

�
ْحِمــْل َعل َنــا َوَ� تَ ــا َر�َّ

َ
ن
�
ْخَطأ

�
ْو أ

�
ِســ�َنا أ

َّ
ــا ِإن �

َ
ن

ْ
َؤاِخذ َنــا َ� تُ (َر�َّ

�ــَن)      (ال�قــرة: 286) اِف��
�
�

�
َقــْوِم ال

�
 ال

�
ــا َعــ�

َ
ن انُ�ْ

َ
ــا ف

َ
نــَت َمْوَ�ن

�
َنــا َواْرَحْمَنــا أ

�
ِفــْر ل

ْ
ــا َواغ ِ�ــِه َواْعــُف َعنَّ

   Our Lord! Do not punish us if we forget or make a mistake; Our Lord! do not lay on us a burden 
as Thou didst lay on those before us, Our Lord do not impose upon us that which we have not 
the strength to bear; and pardon us and grant us protection and have mercy on us, Thou art our 
Patron, so help us against the unbelieving people.  (Shakir, 1999: 21)
5.5 Obedience
Supplication is turning towards Allah ),), and hence the believer should be prepared for this 
‘turning’. The believer should be obedient to his Lord fulfilling His commands and worshipping 
Him in the right way before s/he asks Him to fulfill his/her needs and to grant him/her what s/
he is asking for. 38-9 :2008) �

 in this regard, assures that obeying Allah ),) is what saves the ,(اللوا��
believer from all kinds of troubles and leads him/her to a save place where there is nothing but 
Allah’s ),) limitless Mercy and never ending kindness. Obeying Allah ),) should not be associated 
only with the tongue of the believer manifested only via words; rather it should be related to 
his/her heart and the whole body as well accompanied by righteous deeds that pleases the 
Lord and delights Him. Allah ),) says in the Glorious Quran: 

ْم ﴾   (ال�ساء: 59)
�
ْمر� ِمْن�

َ ْ
ْوِ�� األ

�
ُسوَل َوأ ِط�ُعوا الرَّ

�
َ َوأ ِط�ُعوا ا��

�
ِذيَن آَمُنوا أ

�
َها ال يُّ

�
﴿ َ�اأ

  O you who believe! Obey Allah and obey the Messenger and those in authority from among 
you.                         (Shakir, 1999: 38)
110-1 :2008) �

-concludes that the way of obeying Allah ),) is the right path to follow be (اللــوا��
cause Allah ),) would never ask His servants to do something unless it is meant for their good-
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Pleading in Arabic is called ‘التوســل’. The term ‘التوســل’  is derived from the verbوســل  ‘plead’. Ac-
cording to 724-5 :1968) ابــن منظــور), the sentence (وســل فــالن إ� هللا وســ�لة ‘X has pleaded to Allah 
),) with a means’) means to seek nearness to Allah ),)  by performing a righteous deed. Thus, 
ل إ� ِهللا �كذا)   He has pleaded to Allah ),) with someone or something’)  means  to  approach‘ َتوسَّ
what one desires from Allah  through someone with high status in the presence of Allah, or 
someone or something  favoured  by  Him. As for الوســ�لة ‘means’, which constitutes a big part 
of the meaning of plea, it refers to الق��ــة و الوصلــة ‘proximity and connection’. It is anything that 
one may make use of to get what one wants. الوس�لة is also said to mean the intercession of the 
Prophet Muhammad ()  at the Judgment Day. 16 :2006) ممــدوح) agrees with ابــن منظــور adding 
that التوســل  is a request and الوســ�لة  is a means to approach what is requested. Allah ),) says in 
the Glorious Quran: 

ْم ُتْفِلُحوَن»   (المائدة: (35  
�
�

�
َعل

�
� َسِ��ِلِه ل ِ

 َوَجاِهُدوا ��
َ
ة

�
َوِس�ل

�
ْ�ِه ال

�
َ َواْبَتُغوا ِإل ُقوا ا�� ِذيَن آَمُنوا اتَّ

�
َها ال يُّ

�
”َ�ا أ

O you who believe! be careful of [your duty to] Allah and seek means of nearness to Him and 
strive hard in His way that you may be successful.  (Shakir, 1999: 49)                                                          
There are many types of pleading such as: pleading with Allah’s ),) Names and Attributes, 
pleading with Prophet Muhammad (), pleading with Ahlu-ul-Bayt () (Prophet’s Household), 
pleading with the Glorious Quran, pleading with Angels, pleading with Righteous Deeds. Here 
is an example of pleading to Allah ),) with Prophet Muhammad ():  
ْحَمــِة �ــا قاِســِم �ــا َرُســوَل ِهللا �ــا ِامــاَم الرَّ

�
َ�ــا ال ْ�ــِه َوآِلــِه، �ــا ا�

�
 ُهللا َعل

�
ــد َصــ� ْحَمــِة ُمَحمَّ ِّ الرَّ � ــ��ِ

َ
ــَك ن ْ�ــَك ِبَ�ِب�ِّ

�
ــُه ِال َوجَّ تَ َك َوا�

�
ل
�
ْســا � ا�

ّ ـــُهمَّ ِا��
�
لل  ا�

نــا ِعْنــَد ِهللا.
�
 ِعْنــَد ِهللا ِاْشــَفْع ل

�
�َ َ�ــَدْي حاجاِتنــا �ــا َوجيهــا ْمنــاَك َبــ��ْ دَّ

َ
 ِهللا َوق

�
نا ِ�ــَك ِا�

�
ــل َوسَّ ْهنــا َواْسَ�ْشــَفْعنا َوتَ َوجَّ ــا تَ

ّ
َدنا َوَمْوالنــا ِان  َســ�ِّ

), 2006: 163) القــ��
O Allah, I beseech Thee, and turn towards Thee, through Thy Prophet, the Prophet of Mercy, 
Muhammad, may Allah Bless him and his Progeny, and grant them peace. O Abul-Qasim, O 
Messenger of Allah O guide of mercy, O intercessor of the community, O our chief, O our mas-
ter, We turn towards thee, seek thy intercession and advocacy before Allah, we put before you 
our open need; O intimate of Allah, Stand by us when Allah sits in judgment over us.   (Shahin, 
2010: 421-2) 
5.4 Petition
Supplication implies man’s endless neediness to Allah ),). Being weak, needy and indigent, man 
always resorts to his All-powerful, Rich, and Generous Lord to fulfill his needs. The greatest part 
of supplication a�er praising Allah ),) and sending blessings on Prophet Muhammad () and 
his Household () is a petition, i.e. a request or a need that the supplicant entreats Allah ),) to 
fulfill. According to Webster’s New Dictionary of Synonyms (1984: 627), petition is a formal and 
specific request presented to someone who has the power to grant it. 
The petitions of supplications vary according to the different needs that the supplicant be-
seeches Allah ),) to fulfill. A person may supplicate Allah ),) to ask for forgiveness, protection, 
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Praise belongs to God, the First, without a first before Him, the Last, without a last behind Him. 
Beholders’ eyes fall short of seeing Him, describers’ imaginations are not able to depict Him. 
(Chi�ck, 1988: 169)
5.2 Sending Blessings on Prophet Muhammad () and His Household ()
A very important component of supplication is sending blessings on Prophet Muhammad () 
and his Household (). The importance of this component is clearly stated in the Glorious Qu-
ran:  

ا“  (االحزاب: 56 ) ُموا َ�ْسِل�م�
�
ْ�ِه َوَسل

�
وا َعل

�
ِذيَن آَمُنوا َصل

�
َها ال يُّ

�
ِّ َ�ا أ � ِ��  النَّ

�
وَن َع�

�
َتُه ُ�َصل

�
ِئك

َ
َ َوَم� ” ِإنَّ ا��

           Surely Allah and His angels bless the Prophet; O you who believe! call for [Divine] blessings 
on him and salute him with a [becoming] salutation.       (Shakir, 1999: 203)
344 :1997) �

 of Allah ),)  on the Prophet () means to (صــالة) believes that the prayer (الط�ط�ــا��
have mercy upon him, the prayer of the angels is purification from sin and asking for forgive-
ness, whereas the prayer of the believers on the Prophet () means supplicating Allah ),) to 
have mercy on him. Allah ),) has mentioned His prayer on the Prophet () and the prayer of 
angels before asking the believers to pray for him. As such, Allah ),) commits Himself first and 
His angels second and the believers third to pray on Prophet Muhammad (). 
 states that if someone wants his supplication to be answered, s/he should (ع�د الحم�د (2000: 125
open his/her supplication by praising Allah ),) and sending blessings to the Prophet () and his 
Household (). Many supplications of Imams () open by praising Allah ),) and sending bless-
ings on Prophet Muhammad () and his progeny (). A very good example of this is found in 
the supplications of Imam As-Sajjad (52 :2013) (), e.g.: 

 ِلَنَجــاح� 
�
ْ ، َوَســَ��ا ��ِ 

�
ِلــَك َعْونــا

َ
ِقَطــاَع ِالَ�ِدَهــا ، َوال ُمْنَتــَ� ِالَمِدَهــا ، َواْجَعــْل ذ

ْ
 َ� ان

ً
اِمَ�ــة

َ
 ن

ً
ــد َوآِلــِه ، َصــَ�ًة َداِئَمــة  ُمَحمَّ

�
”َوَصــّل َعــ�

ْ�ــٌم“  ��
�
ــَك َواِســٌع ك

َّ
� ، إن َطِلَبــ��ِ

Bless Muhammad and his Household with a permanent, ever-growing blessing, whose perpe-
tuity has no cu�ng off and whose term knows no limit, and make that a help to me and a cause 
for the granting of my request! Thou art Boundless, Generous.  (Chi�ck, 1988: 206)
Not only does the Imam (), here, ask Allah ),) to send His blessings on Prophet Muhammad 
() and his Household () but also plead to Allah ),) with it by saying ‘make it a cause for the 
granting of my request’. 
5.3 Pleading 
Most supplications consist of pleading, i.e. asking Allah ),) to do something through someone 
or something sacred. 
Palmer (1894:58-9) mentions that sinners being covered with guilt and shame dare not plead 
directly to Allah ),), and hence they should plead to Him with the name of their Saviour Jesus 
Christ  who has the power to prevail with the Lord. They should also plead with the Holy Spirit  
asking him to help them in their prayers. 
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and exalting Him with appropriate praise that fits Allah’s ),) Divine greatness. Introducing the 
supplication by praising Allah ),) and glorifying His Name makes it closer to be answered and 
ge�ng what is requested. 
/defines ‘praise’ as exalting the one praised, glorifying him/her, glorifying him (مغن�ــة (2007: 45
her, and calling him/her by using beautiful attributes to venerate him/her. He adds that Allah ),) 
should be praised in an appropriate way that fits His Divinity and Almightiness. 
In this respect, 21 :2008) �

 points out that many narrations of Prophet Muhammad () (اللــوا��
and his Household () that are dedicated to clarifying the good manners of supplication assure 
that the supplication should start by praising Allah ),) and exalting Him. 
Praising Allah ),) and exalting Him includes calling Him by His beautiful Names and Attributes. 
Allah ),) says in the Glorious Quran: 
وَن»                                       )“

�
وا َ�ْعَمل

ُ
ان

�
ْسَماِئِه َسُ�ْجَزْوَن َما �

�
� أ ِ

ِحُدوَن ��
�
ِذيَن ُ�ل

�
ُروا ال

َ
اْدُعوُە ِبَها َوذ

َ
ُحْس��َ ف

�
ْسَماُء ال

َ
ِ األ

َوِ��
االعراف:  (180
   And Allah’s are the best names, therefore call on Him thereby, and leave alone those who vio-
late the sanctity of His names; they shall be recompensed for what they did.                             (Sha-
kir, 1999: 77)
Asifi (2008: 118) asserts that Allah ),) loves His servants to call upon Him with His beautiful 
Names and Attributes, each of which is a key to His limitless Mercy and Grace. Moreover, 
-mentions that when someone calls upon Allah ),) by His Names and Attri (الموســوي (2006: 12
butes that imply Good, Forgiveness, Mercy, and Love then asks Allah ),) to forgive him/her, 
surely Allah ),) will respond to his/her invocation for the sake of His Names and Attributes. An 
illustration of such type of supplication is found in Prophet Muhammad’s (): 
َك �ــأنَّ لــَك الَحْمــَد، ال إلــَه 

�
ُمضطّ��ــَن، أســأل

�
َغــَم ُمِج�ــُب  َدعــوِة ال

�
ُّ ال إلــَه إال أنــَت، �اشــُف ال  ال َ�ْمــوَت ، َ�ــا َ��

�
يــوُم َ�ــا َحّ�ــا

َ
ُّ َ�ــا ق َ�ــا َ��

 � غنيــ��ِ
ُ
 ت

ً
� َرْحَمــة ، ذو الجــالِل َو اإل�ــراِم، َو َرحمــاُن الُدن�ــا و اآلخــرِة و رح�ُمهمــا، ارَحِمــ�� َمنــاُن َ�ديــُع الســمواِت َو األرض�

�
إال أنــت ال

. َ� ِبهــا عــْن َرْحَمــِة َمــْن ِســواَك َ�ــا أرَحــَم الراِحمــ��
, 1995: 36)                                     �

� محمد(cited in  الط�ط�ا��  ) (الن��
    O Ever-living! O Ever-lasting! O Ever-living who never dies! O Ever-living there is no god but 
You. Remover of the troubles! Answerer of the calls of the desperate! I ask You, as all praise 
is due to You – there is no god but You – O Bestower of Favors! Originator of the heavens and 
the earth! Lord of Might and Glory! The Beneficent in this world and the next and the Merciful 
in them both! O Lord! Bless me with the mercy that would make me free from needing mercy 
from other than You, O Most Merciful of the mercifuls.                                      (Jaffer, 2011: 122-3)
Another example of venerating Allah ),) in a magnificent way is found in Imam As-Sajjad’s (( 
25 :2013)) supplication:

�ــَن، َو َعَجــَزْت َعــْن  اِظ�� ْ�َصــاُر النَّ
�
َ�ِتــِه أ

ْ
ْت َعــْن ُرؤ ــُ�َ

َ
ــِذي ق

�
ــوُن َ�ْعــَدُە. ال

�
ــُه، َو االِخــر ِ�ــَ� آِخــر َ��

�
ْ�ل

َ
اَن ق

�
ل � وَّ

�
ِل ِ�ــال أ َحْمــُد ِ� االوَّ

�
ال

. َ� َواِصِفــ��
�
ل وهــاُم ا�

�
ْعِتــِه أ

َ
ن
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It is better for civilization to be going down the drain than to be coming up it. 
Besides, Corbett (1965: 429) points out that in parallel structures, nouns must be coordinat-
ed with nouns, prepositional phrases with prepositional phrases, adverb clauses with adverb 
clauses and the like. 
There are two levels of parallelism: syntactic and semantic. Syntactic parallelism occurs when 
the syntax of two adjacent phrases, clauses, or sentences is identical (Berlin, 1985: 18). Seman-
tic parallelism, on the other hand, occurs when the meaning of one line in a text is parallel to 
the meaning of another line (Ibid.: 64). Moreover, it is o�en argued that readers when coming 
across parallel structures, they usually attempt to find out some lexical relations between the 
parallel parts, that is, if two structures share the same linguistic forms; these structures must 
share some common meanings (Short, 1996: 68). 
According to Vivian and Jackson (1961: 171), parallelism performs a number of functions. It is 
a means of creating symmetry, balance, and harmony in the text. More than that, it increases 
the clarity, unity, and continuity of a text making it more cohesive and coherent. It makes the 
text not only more fluent and easier to follow but also more pleasing aesthetically. 
In supplication, parallelism serves several functions. It creates cohesive texts reinforcing the 
compelling power of the supplication. It also serves as a “mnemonic device” making the sup-
plication easier to remember. Besides, parallelism makes the words uttered more effective and 
attracts the listeners attention to what is being said by the speaker. Furthermore, parallelism 
has an aesthetic value expressed by the rhythm it adds to the text (Aziz, 2012: 356). 
Parallelism is also a common linguistic phenomenon in Arabic called “التوازي” or “الموازنة” utilized 
especially in religious and literary texts. Syntactic parallelism is maintained in Arabic where 
there is a repetition of sentence, clause, or phrase structure (Ibid.: 361). The following is an 
example of parallelism in supplication: 

ــْب ِف�ــَك  َخ�ِّ
ُ
� ، َوال ت ِ

اْســَتِجْب  ُدعــآ��
َ
َدْ�ــَك ف

�
ِمــَك ل َرحُّ

َ
ُت ِ�َجناِ�ــَك  َوت

�
ــل َوسَّ

َ
ْ�ــَك َو ت

�
َرِمــَك إل

�
, اْسَ�ْشــَفْعُت  ِ�ُجــوِدَك َو� �

ــ��ْ �ــا َجِم�ــَل السِّ
(() 2013: 6-195) االمام الســجاد ,   . � ِ

َرجآ��
     O Beautiful through covering over! I seek Thy munificence and Thy generosity to intercede 
with Thee, I seek Thy side and Thy showing mercy to mediate with Thee, so grant my supplica-
tion, disappoint not my hope in Thee. (Chi�ck, 1988: 424)
                                                                           
5. Supplication: Semantic Perspective 
5.1 Exalting and Praising Allah ),)
One of the basic constituents of supplication is the ‘eulogistic introduction’, i.e. the supplication 
is opened by praising Allah ),), exalting Him, glorifying His Name, thanking Him for His limitless 
graces and bounties, and calling Him by His beautiful Names and Attributes. 
125  :2000) الحم�ــد   (,( states that every supplication should be opened by praising Allah (ع�ــد 



IMAM AS-SAJJAD›S (PBUH) LINGUISTIC CONTRIBUTIONS IN HIS SUPPLICATIONS OF THE DAYS 

84 Proceedings of Third International  Academic Al-Ameed Conference

ٍة»   (م��م: (12“ ِ�َتاَب ِ�ُقوَّ
�
 ال

ْ
َ ُخذ   َ�ا َ�ْح��

O Yahya! take hold of the Book with strength      (Shakir, 1999: 140)
According to Abdul-Raof (2006: 26), when the imperative is issued from a superior to an in-
ferior, it is referred to as real imperative ( �

 otherwise it is called unreal or rhetorical ;(أمــر حق�ــ��
imperative (أمر مجازي  or  �

 for instance, the imperative is issued ,(الدعاء) In supplication .(غ�� حق���
from an inferior to a superior, and hence it is an unreal imperative:

»    (النمل:  (19»  َواِلَديَّ
�

َّ َوَع� �
�

َعْمَت َع�
ْ
ن
�
� أ ِ��

�
َر ِنْعَمَتَك ال

�
ْشك

�
ْن أ

�
� أ ْع��ِ ْوز�

�
 َربِّ أ

My Lord! grant me that I should be grateful for Thy favor which Thou hast bestowed on me and 
on my parents    (Shakir, 1999: 180)
In addition to positive imperative, supplication in Arabic may also make use of negative imper-
ative which is called in Arabic (  means  النــ�� states that (الفضــ�� (prohibition’). 192 :1980‘ النــ��
asking the addressee not to do something. Wightwick and Gaatar (2008: 75), in this regard, 
remark that ��الن  is formed by using the imperfect verb in the jussive mood associated with the 
particle (ال) to mean (do not). 

 َهَدْيَ�َنا»                                       (آل عمران:            (8         “
ْ
�َ�َنا َ�ْعَد ِإذ

�
ل
ُ
 ق

ْ
غ ��

َنا ال تُ      َر�َّ
Our Lord! make not our hearts to deviate a�er Thou hast guided us aright.  (Shakir, 1999: 22)                                              
4.3 Parallelism 
Parallelism is another key syntactic component of supplication. Aziz (2012: 356) finds out that 
parallelism is a predominant characteristic of supplication in both English and Arabic. 
De Beaugrande (1984: 170) defines parallelism as a repetition of the same grammatical struc-
ture in two or more sentences: 
He has plundered our seas, ravaged our coasts, and burnt our towns.  
In this example, a series of similar thoughts are expressed in parallel clauses, the parallel struc-
ture being: 
          (verb with (ed) + possessive pronoun + direct object )
According to Quirk et al. (1985: 1427) parallelism is maintained when neighbouring sentences 
share the same grammatical features of tense, aspect, clause structure, or word order giving a 
strong impression of being connected. Besides, parallelism in structure o�en indicates a similar 
balance in meaning: 
The baseball game was cancelled in New Haven and the hockey match was postponed in Hart-
ford. 
(The X was Ved in Y and the X was Ved in Y) 
Parallel structures can be achieved through a number of constructions (Web Resource): 
Coordinating conjunctions (e.g. and, but, or, for, so).
Correlative conjunctions (e.g. either… or, neither… nor, not only… but also, whether… or). 
Comparative Constructions with (as) and (than):
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of addressing Allah ),) in supplication may include: (O) God, (O) Lord, Heavenly Lord, Almighty 
God, Eternal God, God of All Mercy, Creator of the Heavens, Generous God, God of Holiness. 

In Arabic, grammarians state that the vocative (النداء) refers to calling the addressee by using 
one of the particles of the vocative (حروف النداء) such as (:1979 ,هارون) (الهمزة, وا, آ, اي, ه�ا, ا�ا, �ا 
, 1988: 217; العا�وب و الش�يوي, 1993: 287 , 1980: 200;  االو��  .(ضّناوي, and 71 :1999 ;136; الفض��

Abdul-Raof (2006: 119) states that (الهمزة and اي) are employed for addressing someone close 
to the speaker; whereas (وا, ه�ا, �ا, ا�ا) are used to address someone far away. The most com-

mon vocative forms that are used to address Allah ),) in Arabic supplication may include: ,ا هللا� 
, (�ا) رب  �ا ذا :as well as addressing Allah ),) by His Good Names and Attributes like ,اللهم, �ا ال��
 الجالل و اال�رام, �ا رحمن �ا رح�م, �ا ك��م �ا محسن �ا نور, �ا سميع �ا مج�ب,   �ا سالم �ا قدوس �ا �� �ا قيوم, �ا ذا

� , �ا ارحم الراحم�� � ال� �ا جم�ل الس��
 �ما ��

�
  .القوة �ا ذا العزة, �ا عل�ما

ُمْؤِمَناِت“ ( ن�ح: 28“
�
�َ َوال ُمْؤِمِن��

�
 َوِلل

�
� ُمْؤِمنا ِفْر ِ�� َوِلَواِلَديَّ َوِلَمْن َدَخَل َبْي��ِ

ْ
(َربِّ اغ

        My Lord! forgive me and my parents and him who enters my house believing, and the be-
lieving men and the believing women.    (Shakir, 1999: 286)
4.2 Imperative 
Another important syntactic device that is extensively used in supplication is the imperative 
sentence. An imperative sentence is a sentence type which differs from a declarative sentence 
in that “it generally has no subject” but it has “either a main verb in the base form or “less 
commonly an auxiliary in the base form followed by the appropriate form of the main verb” 
(Quirk et al. 1985:827). 
14- Put the flowers on the table. (Ibid.)
15- Be reasonable. (Ibid.)
16- “Teach me thy way, O LORD, and lead me in a plain path, because of mine enemies.” The 
Bible (Psalm 27: 11) 
Biber et al. (1999:219) point out that the subject in the imperative sentence is usually omitted 
yet it is o�en understood to refer to the addressee. Imperatives typically urge the addressee 
to do something a�er the moment of speaking; hence there is no need for tense, aspect, or 
modal specification.
As for negative imperatives, Collins (2006: 188) clarifies that a “distinctive structural property 
of imperatives is the categorical requirement of the dummy auxiliary do in negatives (specifi-
cally, those where it is the verb that is negated)” [My Bold].
 Don’t admit anything; 
rather than 
Admit nothing. 
The imperative (األمر) in Arabic is defined as a request for doing something issued from a supe-
rior to an inferior (190 :1980 ,  .(العا�ــوب و الشــ�يوي, and 251 :1993 الفضــ��
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and meaning coincide with each other. As for Content supplication, it is the kind of supplication 
in which the tongue of the supplicant is in harmony with his heart when uttering the supplica-
tion. So here, the tongue is the interpreter of the heart. This is a genuine sample of supplication 
and is very likely to be responded to. Mamdouhi defines supplication by the heart as the type 
of supplication in which words are not used; rather only the heart turns towards Allah ),). This 
innate and genuine relation between Allah ),) and His servants represents the truth behind 
supplication and it is assumed to be the best state in man’s life. 
      For 14 :2004) مطهري), there are two types of supplication: Urgent       and Volitional. Urgent 
supplication refers to the supplication uttered by a person who is in urgent need for Allah’s ),) 
help and guidance. Volitional supplication is the type of supplication uttered by a person who 
is comfortable and lives in a state of peace of mind. He supplicates only to thank Allah ),) and 
praise Him because of His previous bounties. 
4. Supplication: Syntactic Perspective 
4.1 Vocative
The vocative is one of the basic syntactic components of supplication in the sense that it is less 
likely to find a supplication without a vocative form. 
Quirk et al. (1985: 773) define the vocative as “an optional element, usually a noun phrase, 
denoting the one or more persons to whom the sentence is addressed.”
  John, dinner is ready (Ibid.).
        Ladies and Gentlemen, thank you for that warm welcome (Nelson, 2001: 24). 
              As for its position of the vocative in clause structure, Gramley and Pӓtzold (1992: 288) 
point out that vocatives are not integrated into the structure of the clause and hence they may 
precede, follow, or interrupt a clause. 
     Out of the depths have I cried unto thee, O LORD.
Lord, hear my voice: let thine ears be attentive to the voice
   of my supplications.
   If thou, LORD, shouldest mark iniquities, O Lord, who shall
  stand?                                  The Bible ( Psalm 130: 1-3) 
Gramley and Pӓtzold (1992: 291) illustrate that vocative forms can be used reciprocally or 
non-reciprocally. Reciprocal forms indicate some kind of equality between the speaker and the 
addressee, like forms of address used among friends or fellow workers. Non-reciprocal forms, 
on the other hand, indicate an imbalance in power or prestige, for example parent-child or 
teacher-student relationships. Forms of address used in supplication  indicate a non-reciprocal 
relationship since a human being, who is low in status is addressing a supreme being who is 
Allah ),). So, when addressing Allah ),) in supplication, human beings should use forms of ad-
dress that express total respect and exaltation praising Allah and glorifying His Name. Forms 
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religions. It is true that supplication and its mood of achievement differ from one religion to 
another but this difference is only superficial in that the essence of supplication is the same in 
the sense that it connects man with his God, i.e. Allah ),).                                            
         Supplication in Islam is called (دعــاء) «Du’a». The word “ Du’a” in Arabic means “calling 
out to someone”. So, when we supplicate we call out to Allah ),), our Creator, our Lord, the All 
Knowing and the All Powerful. Morgan (2010: 67) points out that Du’a is a spontaneous con-
versation with Allah ),) and a private non-formal prayer as opposed to ((صــالة “Salat” which is a 
ritualized, prescribed formal prayer. Asifi (2008: 17) defines Du’a as the asking of a servant for 
his needs from Allah ),). As such, supplication can be reduced to the following elements:
1. The One called upon i.e. Allah ),).
2. The supplicant i.e. a human being.
3. The object of supplication, i.e. the need which one presents before Allah ),) by means of 
supplication. 
Al-Ameedi and Mahdi (2014: 26) point out that the soul of every act of worship is remem-
brance of Allah ),) within man’s heart. Allah ),) says in the Glorious Quran: 

وُب“  (الرعد: (28 “
�
ُقل

�
�ُّ ال ْطَم��ِ ِ تَ

ر� ا��
�
ال ِ�ِذك

�
أ

            Now surely by Allah’s remembrance are the hearts set at rest.  (Shakir, 1999: 113)
Supplication for sure serves to revive Allah’s ),) remembrance within man’s heart and hence 
it is very important . Moreover, to stress the importance of Du’a, Almighty Allah ),) says in the 
Glorious Quran:

ْم» (الفرقان: (77“
�
�
ُ

ْوال ُدَعاؤ
�
� ل

ِّ
ْم َر��

�
��ِ 

�
ْل َما َ�ْعَ�أ

ُ
ق

  Say My Lord would not care for you were it not for your prayer  (Shakir, 1999: 172) 
�َن»   (غافر: 60» َم َداِخ�� وَن َجَهنَّ

�
� َسَ�ْدُخل ِ

وَن َعْن ِعَ�اَد�� ُ ِ��
�
ِذيَن َ�ْسَت�

�
ْم ِإنَّ ال

�
�

�
ْسَتِجْب ل

�
� أ ِ

ْم اْدُعو��
�
� اَل َر�ُّ

َ
                                                                      (َوق

And your Lord says: Call upon Me; I will answer you; surely those who are too proud for My 
service shall soon enter hell abased.         (Shakir, 1999: 230)
Furthermore, being able to supplicate is a great bounty and we should thank Allah ),) for giving 
us the permission to ask Him. In this respect, Imam As-Sajjad () says: 

“))نا ِ�ُدعآِئَك» , 2013: 213)االمام السجاد
�
َك ل

ُ
ن
ْ
ِسَ�ِتَنا ، َو�ذ

�
ل
�
َك َع� أ ر�

�
ْينا َجَ��اُن ِذك

�
َعِم َعل ِم النِّ ْعظ�

�
(َوِمْن أ

Among Thy greatest favours to us is the running of Thy remembrance across our tongues and 
Thy permission to us to supplicate.         (Chi�ck, 1988: 447)
3. Types of Supplication 
Depending on different criteria, writters present different classifications of supplication. Mam-
douhi (2003: 20-2) classifies  supplication into: Verbal supplication, Content supplication, and 
Supplication by the heart. He defines Verbal supplication as that type in which the tongue of 
the supplicant is not in harmony with his heart. It does not convey the true sense of supplica-
tion. Philosophically, a true representative of a class of phenomena is the one in which form 
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To test the validity of  these hypotheses, the following procedures will be adopted: 
Reviewing the literature written about the act of supplication focusing on its syntactic, seman-
tic, and pragmatic structures. 
Carrying out a linguistic analysis of Imam As-Sajjad’s () supplications for the days to arrive at 
the basic syntactic, semantic, and pragmatic characteristics underlying each supplication. 
This paper is limited to the investigation of the act of supplication as used by Imam As-Sajjad 
() in his seven supplications for each day of the week from three linguistic angles: syntactic, 
semantic, and pragmatic.     
2. Supplication: The Concept 
The concept of supplication has been investigated from different linguistic perspectives by dif-
ferent writers. 
Palmer (1894: 10-8) defines supplication as entreating the divine mercy for the pardon of guilt 
and the imploring of the divine power for the liberation from the sin’s bondage. It is offered 
by a person who is filled with disgust at the ugliness of sin and who is fixed in his intention to 
flee from its control. A supplication may not differ from a petition except in the intensity of its 
meaning because the request in a supplication may deepen into entreaty.  
Etymologically speaking, the word “supplication” has its root in a Latin word “supplex” which 
means “bowed to one’s knees”; yet it is also conveniently said to have originated from the Latin 
word “supplicar” which means “to kneel before someone in entreaty” (Partridge, 1966: 2469). 
Palmer (1894: 18) points out that the etymology of the word “supplication” indicates at once 
the humility and intensity of the act being derived from the posture of the supplicant when he 
pours forth his entreaties at the feet of his Master. 
Semantically, Cassianus (1985: 108) defines supplication as a “plea or petition made on account 
of present and past sin by someone who is moved by contrition to seek pardon.” According to 
Vanderveken (1990: 192), to supplicate is to beg very humbly, usually from a superior or some-
one in power. We can, for instance, supplicate a person in such a powerful role to spare the life 
of a prisoner, of someone else threatened. Moreover, Sykes (2004:143) considers supplication 
as a kind of prayer that is offered with pleading, by someone who is lacking something, so that 
it might be obtained. 
In the Bible, we read “Ask and you will receive, seek and you will find, knock and the door will 
be opened to you” Matthew (7:7). This is the very essence of supplication. An example of sup-
plication is presented by David in Psalm (55): 
Give ear to my prayer, O Allah; and hide not thyself from my supplication. (2) Attend unto me, 
and hear me: I mourn in my complaint, and make a noise. 
According to Al-Ameedi and Mahdi (2014: 25) supplication is a 
universal phenomenon that is religiously oriented. It is found in all languages, cultures and 
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Introduction
Imam Ali ibn Al-Hussein is Prophet Muhammad’s () great grandson. He is known as Zain-ul-
Abideen ‘the adornment of worshippers’ and also As-Sajjad ‘one who prostrates too much’. He 
used to prostrate all the time that the signs of excessive prostration were apparent on his fore-
head. The Imam absolutely deserves to earn these two titles ‘ Zain-ul-Abideen’ and ‘ As-Sajjad’ 
due to his sincere and constant worship of Allah ),). He used to recite altogether one thousand 
rakats (units) of prayers in twenty four hours (Amrohi, 2007: 118). 
In addition to his great worship, Imam As-Sajjad () is also known for his magnificent knowl-
edge and splendid intellectuality. A very clear manifestation of his intellectual attainments is 
As-Sahifah As-Sajjadiah. When reading some pages of Al-Sahifah, one need but few minutes to 
realize the signs of divine recognition of the Imam, his abstemiousness, purity of soul, enlight-
ened heart, self-denial, and wisdom. All these characteristics are implied within the beauty of 
the effective words and sentences of the supplications and discussions of As-Sahifah As-Sajja-
diah (Ibid.: 46). 
As-Sahifah As-Sajjadiah is the oldest supplication manual in Islamic sources and one of the 
finest works of Islamic spirituality of the early period. As-Sahifah has been called by many 
honourifics such as ‘Sister of the Quran’, ‘Gospel of the Folk of the House’, and ‘Psalms of the 
Household of Muhammad’ to highlight its greatness and exalted position (Chi�ck, 1988: 4-5).         
From a religious standpoint, Al-Ameedi and Mahdi (2014: 23) mention that supplication is 
an act of worship that enables man to enrich his relationship with his Creator, the Almighty 
Allah ),). The essence of supplication is to revive Allah’s ),) remembrance inside man’s heart. 
Moreover, supplication makes clear the fact that man is imperfect, poor and needy to his Lord, 
the Perfect, the Rich, and the One Who needs nobody at all. 
Linguistically, to supplicate, Vanderveken (1990:192) states, is to beg in a very humble manner 
usually from a superior or someone in power.
The present paper aims to find out the syntactic, semantic, and pragmatic characteristics of 
Imam As-Sajjad’s () supplications for each day of the week so as to shed some light on the 
Imam’s linguistic attainments hypothesizing that: 
The vocative, the imperative, and parallelism constitute the basic syntactic components in 
Imam As-Sajjad’s () supplications. 
The main semantic constituents of Imam As-Sajjad’s () supplications include: exalting and 
praising Allah ),), sending blessings on Prophet Muhammad () and His Household (), plead-
ing, petition, as well as highlighting the importance of obedience of Allah ),), and mentioning 
something about life and death. 
Pragmatically, the most common speech act strategy followed by Imam As-Sajjad () in his supplica-
tions of the days is the implicit direct strategy. 
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ملخص البحث باللغة العربية:
يعــد هــذا البحــث حماولــة لتحليــل ادعيــة األيــام لإلمــام الســجاد (ع) حتليــالً لغويــاً. لــذا هيــدف البحــث الجيــاد 
اخلصائــص النحويــة و الدالليــة و التداوليــة هلــذهِ االدعيــة. يتبنــى البحــث الفرضيــات اآلتيــة: (١) يشــكل النــداء 
و األمــر و التــوازي الرتكيــب النحــوي األســايس ألدعيــة اإلمــام الســجاد (ع) ، (٢) املكونــات الدالليــة األساســية 
ألدعيــة اإلمــام الســجاد (ع) تتضمــن: احلمــد و الثنــاء عــىل اهللا ســبحانه وتعــاىل , الصــالة عــىل النبــي حممــد (ص) 
ــة  ــن وجه ــوت؛ (٣) م ــاة و امل ــن احلي ــة اهللا  يشء ع ــب, طاع ــورٌ تطل ــل, أم ــن (ع) التوس ــني الطاهري ــهِ الطيب و آل بيت
نظــر تداوليــة, اســرتاتيجية فعــل الــكالم االكثــر اســتخداماً يف أدعيــة األمــام الســجاد (ع) هــي اســرتاتيجية الدعــاء 

الضمنــي املبــارش. 
و ألثبــات مصداقيــة هــذهِ الفرضيــات, فقــد اتبــع البحــث األجــراءات اآلتيــة: (١) عــرض حتليــل نظــري للدعــاء 
, (٢) إجــراء حتليــل لغــوي ألدعيــة اإلمــام الســجاد  مــع تســليط الضــوء عــىل البنيــة النحويــة و الدالليــة و التداوليــة لــهُ
(ع) للتوصــل ألهــم اخلصائــص النحويــة و الدالليــة و التداوليــة الكامنــة وراء كل دعــاء. لقــد اثبتــت نتائــج التحليل 

صحــة الفرضيــات املذكــورة آنفــاً.   
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Abstract
This paper is an attempt to analyze Imam As-Sajjad's () supplications for the days linguis-

tically. Consequently, it aims to find out the syntactic, semantic, and pragmatic characteristics 
of these supplications. The paper hypothesizes that: (1) the vocative, the imperative, and par-
allelism constitute the basic syntactic components in Imam As-Sajjad's () supplications; (2) 
the main semantic constituents of Imam As-Sajjad's () supplications include: exalting and 
praising Allah),), sending blessings on Prophet Muhammad (�) and His Household (�), pleading, 
petition, as well as highlighting the importance of obedience of Allah ),), and mentioning some-
thing about life and death; (3) pragmatically, the most common speech act strategy followed by 
Imam As-Sajjad () in his supplications for the days is the implicit direct strategy. 

To test the validity of these hypotheses, certain procedures have been followed: (1) Review-
ing the literature written about the act of supplication shedding some light on its syntactic, se-
mantic, and pragmatic structures; (2) Carrying out a linguistic analysis of Imam As-Sajjad's () 
supplications for the days to arrive at the basic syntactic, semantic, and pragmatic characteris-
tics underlying each supplication. The findings of the analysis verify all the above hypotheses. 
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Conclusions
      On the basis of the results and findings arrived at through the analysis, the following conclusions 
can be introduced:
Directive and assertive speech acts strategies are the most common pragmatic strategies used as they 
have high density (%3, %4,%5, and %2)/(%3 and % 4) of use among the entire pragmatic strategies 
employed. They are intermixed with stylistic lexical cohesive devices intentionally. This is done to con-
solidate the text and give it precision and highly intricate texture that reflects the high elevated style 
and creativity (which are beyond human creativity and below the Holy Quranic Verses) of the speaker/ 
writer, which are employed to deeply affect his addressees /readers.
The texts precision and discoursal micro and macro unity result from another significant linguistic tool, 
that is, stylistic devices, which intricately and amazingly interwoven into the entire structure of the text.
The most significant stylistic device used and most frequently repeated through the whole analyzed 
texts is parallelism (parallel structures and expressions) in order to preserve text unity. This conclusion 
is confirmed by the high percentage of using this stylistic  device (%6, %10, %12 and %4 ). 
Repetition and synonymy also have exceptional intra-textual densities each serving a particular stylis-
tic aim. Consequently, each stylistic cohesive device serves several interrelated various distinct prag-
ma-based and stylistically aimed ends clearly justified with close scrutiny. However, the four texts show 
that the leading percentages are those of exploiting repetition, and texts (3 and 4) display the  highest 
frequencies ( %7 and % 9) respectively.
 The speech act (expressive and representative) strategies  are also used with high frequency in Text (1); 
while collocation stylistic device is mainly used in Text (3). This finding assures the fact that style  varia-
tion  employed by Imam Ali (A.S.) is aimed at giving  his text a discoursal unity in a comprehensive way 
rarely found in eloquent but the Holy Quran.   
   
Managing successfully and effectively the direct pragmatic strategies, which are normally taken as face 
threatening acts, that might endanger the goals of producing the text supports the creativity and Qura-
nic-knowledge reflecting personality of this great Islamic humanitarian figure. Thus, this conclusion ver-
ifies the major hypothesis of the research regarding the verification of the view that says that Imam Ali 
(A.S.) represents a rich source for linguistic and other types scientific studies due to the Quranic-knowl-
edge reflecting personality he has. 
 
 Figures of speech like metaphor are utilized by Imam Ali (A.S.) whenever  it is necessary to provide his 
addressee/reader with a pure image of critical issues and confusing situations.
Directness and simple highly interwoven creative textuality are the salient features of this monumen-
tal masterpiece letter: employing the ordinary words that are at the disposal of everyone in the most 
extraordinary ways is what grants the text its fame and dominance.  The undeniable and undefiable 
capturing style, which is according to ibn Abi Alhadid beyond human reach and next to Heavenly Divine 
Recitals, is the most interesting characteristic of this text, which is realized by the unusual uses of lexis 
and pragmatic tools offered by language.       
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  Analyzing the selected texts has arrived at the following results:
a. Stylistic Strategies (Devices)
1. Generally, stylistic devices are intermingled with other pragmatic counterparts, particularly 
assertive, directive and expressive speech acts  and deictic expressions, in order to create the 
unity of thought achieved by the utilization of this complex pragma-stylistic aided by the unity 
of the forms exploited.
2. Various lexical cohesive ties are heavily used through the whole text with special focus on 
different forms of synonymy (near, opposite, full) and repetition which have the highest density 
in the texts analyzed and are used to depict a complete picture of what is stated in the text.
3. The Foregrounding device is another distinguishing stylistic feature that is realized through 
the text via the employment of various stylistic tools, such as parallel structures, phrases and 
words, and deviant uses of some lexical items.
4. Interestingly, Lexis (the choice of specific lexical items) is highly interwoven and is fully em-
ployed in favour of building up smooth undisrupted intra-textual relations that contribute to 
the unified texture of the texts analyzed.
a. Pragmatic Strategies 
1. Directive direct speech acts are utilized  in abundance (in texts 1,2,4) either alone or com-
bined with other speech acts and deictic expressions as well as various stylistic devices of syn-
onymy. Such direct issuance of speech acts is justified by the fact that the most important and 
critical governmental issues  must be made clear fully and explicitly. Further, it is a widely ac-
knowledged fact -in the Arabian culture and especially in serious contexts- that the more direct 
the speaker /writer is in addressing his addressee/reader, the more polite he will be
2. Politeness strategies are implicitly issued by means of certain stylistic devices, sometimes, 
and indirect speech acts. However, imperatives are also adopted in the text as obvious polite-
ness indicators that usually reflect how intimate with and close the speaker is to addressee or 
the reader .
3. Remarkably, deictic pragmatic strategies are mainly actualized in the form of separable per-
sonal pronouns that respectively function as pragmatic discoursal connectors, bringing differ-
ent stylistic and pragmatic means together,.
4. Presupposition strategy is directly actualized by the use of existential presupposing nouns 
only. Yet, it has been implicitly employed in the speech acts, particularly representative and 
expressive ones,  which are employed in the texts with double pragmatic functions. 
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cultivation, ruins the area and brings death to the people. His rule will not last only a moment” 
(Reza, 2003:573).
        Peerzade (2010: 15) assures that Imam Ali (A.S.) was always extremely careful about tax col-
lection. That is why Peerzade stresses that there are several passages in Nahjul Balagha where-
in tax related issues such as types of taxes, tax rates, methods of collection, etc., are dealt with 
a rare mastery. Particularly, for tax purposes, the categorization of land according to its fertility 
and classification of rich people according to their wealth deserve a serious attention. Imam Ali 
(A.S.) knew this fact very well that earlier governments, in Arabia and elsewhere, were unpop-
ular mainly because of inhumane nature of their tax collection (Ibid). 
      This important economic side of Imam Ali (A.S.) is realized via intermixing  pragmatic 
strategies along with stylistic ones. Such importance is reflected in issuing a directive explicit-
ly followed by four paralleled assertives صــالح  which are linked to the initiating first directive 
through deictic pronouns ســواهم لمــن   so there are four parallel structures أهلــه وصالحهــم  صالحــا 
employed by means of using four assertive strategies. Moreover, the use of the existential pre-
supposition strategy أهــلaims at dragging attention to another type of governmental officers 
and  their significant role in building up the Islamic administration.
However, various stylistic devices are employed in this text which clearly advocates the sig-
nificance of the economic and administrative dimensions  of the issue  addressed by the text 
under analysis. Hence, the texture combines repetition of the lexical items  ,صــالح , الخــراج, أهلــه 
-through the entire text and these are employed here for emphatic pur   عمــارة and  نظــرك ,ســواهم
poses. Consequently, text (4) relies heavily on  lexical cohesive devices of repetition to support 
the remarkable economic remarks made by Imam Ali (A.S.) concerning the formulation of a 
well-formed sound economic governmental policy.  It is clear that Imam Ali (A.S.) wanted that 
the welfare of taxpayers to be a dominant reason for tax policy.  The frequencies and ratios of 
the strategies used in this text are shown below in Table (4).
  Table (4) Frequencies and Ratios of Stylistic and Pragmatic Devices in Text (3) 

Pragma-Stylistic Strategies 
(PSS)

No. %

Directive 2 9.4

Assertive 4 18.1
Presupposition 1 4.5

Deictic 4 18.1

Repetition 7 31.8

Parallel Structure 4 18.1
Total PSS 22 100

3.2 Results and Discussion
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collocated respectively and are followed by two collocated words (خــف /ثقــل) which are used in 
this text in the same way they are used in the Holy Quran Verses. Such Quranic echoing em-
ployment of lexical items shows Imam Ali ‘s great affiliation with the Holy Quran. It is worth to 
mention that synonyms and collocations devices are also paralleled. Thus, there is high density 
of parallel structures that equals the number of other stylistic devices. Table (3) below provides 
the frequencies and percentages of each strategy.

  Table (3) Frequencies and Ratios of Stylistic and Pragmatic Devices in Text (3) 

Pragma-Stylistic Strategies (PSS) No. %

Directive (command) 5 15.6

Deictic 2 6.2

Metaphoric 1 3.2

Repetition 4 12.5

Synonymy 4 12.5

Collocation 4 12.5
Parallel Structure 12 37.5

Total PSS 32 100

Text (4)

  “Look a�er the revenue (Kharaaj or land tax) affairs in such a way that those engaged in it 
remain prosperous because in their prosperity lies the prosperity of all others. The others can-
not prosper without them, because all people are dependent on revenue and its payers. You 
should also keep an eye on the cultivation of the land more than on the collection of the reve-
nue because revenue cannot be had without cultivation and whoever asks for revenue without 
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 “Then is the lowest class of the needy and the destitute support of and help for whom is an 
obligation, and everyone of them has (a share in) livelihood in the name of Allah. Every one 
of them has a right on the ruler according to what is needed for his prosperity. The ruler can-
not acquit himself of the obligations laid on him by Allah in this matter except by striving and 
seeking help from Allah and by training himself to adhere to the right and by enduring on that 
account all that is light or hard” (Reza, 2003:570).
    This text definitely supports Imam Ali’s (A.S.) perspective about the righteous Islamic ruler by 
employing a combination of pragma-stylistic strategies. The text is commenced with  stylistic 
two successive synonym cohesive devices ( (الحاجــة /المســكنة – رفدهــم /معونتهــمwhich are amazing-
ly used in paralleled way that holds them in an intra-textual relation. It is obvious that رفدهــم 
means meeting the need so balances the use of الحاجــة. Moreover, the same thing can be said 
in relation to the intra-textual parallelism between  المسكنةand معونتهم. Then, an assertive strat-
egy achieved indirectly by means of declaration هللا لــ�ل ســعة �

 combined with a sequence of و��
indirect speech acts of commanding which are issued here in the most polite tone to show his 
affection and care about his officials. Very significant and highly interwoven the lexical items 
of the texture of  text (3) are! The double-function  that Imam Ali (A.S.) uses in building up the 
texture of his text is the source of his creativity and Quranic affiliation. since he (A.S.)  obviously 
echoes Quranic uses of such expressions, even in his deviant employment of lexical items to 
come up with metaphoric structures. That is why (  is metaphorically employed (ل�ــس �خــ�ج الــوا��
to depict the great responsibility of the ruler by means of reflecting the image of ge�ng out of 
some sort of physical bind. This use deviates from the norms for metaphoric purposes because 
no one can physically  get out from  abstract ideas of facts. 
     Additionally, deictic pronouns ألزمــه - �صلحــه  are used here to interrelate the speech acts and 
strengthen the whole text. Another noticeable notion is the employment of the stylistic device 
of lexical repetition of the Holy Name  هللا in order to assert the fact of the God fearing ruler. 
Further, another stylistic strategy is utilized to enhance the texture of the text and that is  near 
synonymy الحــق لــزوم  عــ�  نفســه   �  The synonymy stylistic strategy is interlinked  with two .وتوطــ��
following collocational stylistic strategies.  Consequently three expressions لــزوم� � �توط��  are ص��
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is evident in the employment of various stylistic means: a foregrounding device is actualized 
in the parallel sentences فــإّن ســخط العاّمــة �جحــف بــر�� الخاّصــة ، و�ّن ســخط الخاّصــة �غتفــر مــع ر�� العاّمــة, 
which  in turn include repetition devices  سخط along with antonyms cohesive strategies  //العاّمة 
-The reason behind adopting so many stylistic devices is that, these linguis . �جحف -الخاّصة �غتفر
tically interrelated aspects ,based on Widdowson’s view (1979:221),  play an important part in 
the se�ng up of the intra-textual relations that hold between the textual linguistic elements.
       However, the text advances towards the unity of thought achieved by the utilization of 
this complex network of unified lexical forms. Thus, the cohesive stylistic strategies of  repeti-
tion أقل�اقــل, close synonymyأ�طــأ – وأضعــف-  أقــل- أثقــل /أ�ــرە, antonym  /المنــع /اإلعطــاء  الخاّصــة- / الرخــاء 
- أضعف and parallel lexical items and structures  ال�الء-  العاّمة- لإلنصاف /�اإللحاف  وأقل شــكرا، وأ�طأ عذرا�
ا�  Nevertheless, these stylistic devices are coupled with pragmatic strategies of expressive .صــ��
speech acts and politeness principle which here performed implicitly via the indirect speech 
act of warning issued by means of the utterance �

 finally . ول�ــس أحــد مــن الرع�ــة أثقــل عــ� الــوا�� مؤونــة ��
the text is sealed with two direct directive strategies ل +�كــن issued in favour of the addressee/
reader (i.e. Al-Ashtar ). 

Table (2) Frequencies and Ratios of Stylistic and Pragmatic Devices in Text (2) 

Pragma-Stylistic Strategies 
(PSS)

No. %

Directive 4 12.1

Warning  3 9.1

Assertive 3 9.1

Synonymy 3 9.1

Antonym  6 18.1

Repetition 4 12.1

Parallel Structure 10 30.3

Total PSS 33 100

Text (3)
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Text (2)

 “ Allah hears  the prayer of the oppressed and is on the lookout for the oppressor. The way 
most coveted by you should be that which is the most equitable for the right, the most univer-
sal by way of justice, and the most comprehensive with regard to the agreement among those 
under you, because the disagreement among the common people sweeps away the arguments 
of the chiefs can be disregarded when compared with the agreement of the common people. 
No one among those under you, is more burdensome to the ruler in the comfort of life, less 
helpful in distress, more disliking of equitable treatment, more tricky in asking favours, less 
thankful at the time of giving, less appreciative of reasons at the time of refusal and weaker in 
endurance at the time of the discomforts of life than the chiefs. It is the common  people of 
the community who are the pillars of the religion, the power  of the Muslims and the defense 
against the enemies. Your leanings should therefore be towards them and your inclination with 
them” (Reza, 2003:567).
     Text (2) linguistically shapes the cornerstone of the governmental actions and duties that is 
justice and equity as well as the poor and deprived issue. According to (Peerzade, 2010: 9)  the 
essence of Islamic government is taking care of the public affairs and  providing them with what 
assures them better ways and means of living.  
      The text begins with two indirect speech acts of warning  actualized by the use of two nom-
inal sentencesالمرصــاد� �  combined with two direct imperative (directive) , هللا ســميع / هــو للظالمــ��
strategies ل +�كــن that are followed by an array of assertives ( �

� الحــق ، وأعمهــا ��
 األمــور إل�ــك أوســطها ��

لــر�� وأجمعهــا   which are combined with the stylistic device of parallelism of structures ,(العــدل 
that include at the same time near synonymous lexical cohesive words. Furthermore, this text 
incorporates a highly fabricated stylistic texture supported by pragmatic elements. This fact 
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devices utilized by Imam Ali (A.S.) in order to set the scene for such important fundamentals of 
Islamic Rule. The text commences with direct imperatives (aided by existential presupposition 
and deictic pronouns) which are exploited here in order to stress the significance of the issues 
addressed by this text.
      Hence, Imam Ali (A.S.) initiates this text via the employment of a series of various directive 
هــم صنفــان - أخ لــك نظــ�� لــك) �فــرط- تعــرض- يــؤ�� - and expressive (أشــعر قل�ــك- وال تكونــن)

ّ
 direct speech (فإن

act strategies, which are combined with lexical cohesive devices of synonymy, (-اللطف–المحّ�ــة 
)  collocational strategy ,(الرحمــة

�
ضار�ــا  

�
 it also issues a pragmatic strategy of implicature) (ســ�عا

actualized via flouting the manner maxim through the metaphoric use of ( (
�
 and these are ,س�عا

in turn intermingled with paralleled syntactic structures  ( فرط منهم الزلل ، وتعرض لهم العلل�) . Addi-
tionally, there is a kind of  foregrounding parallelism actualized by the marvelous employment 
of parallel lexical items within the parallel syntactic structures themselves (العلــل /الزلــل). 
      Amazingly, the highly intricate continuity of the text carries on and develops smoothly with-
out interruption by reduplicating the same pragma-stylistic strategies in a way that reflects dis-
course unity and powerful style of speaker. Thus, the text reinvents itself through resorting to 
another direct directive strategy  فأعطهــمfollowed by a series of representative strategies فوقــك 
ك فوقهم

ّ
 .استكفاك أمرهم ، وابتالك بهم) ) along with two expressive ones represented by - وهللا فوق- فإن

Stylistically, another group of stylistic devices are intermingled and interwoven into the prag-
matic structure of the text. This stylistic texture is formed by means of  lexical ties of synonymy 
devices put in the form of nouns  عفــوك وصفحــك and verbs تــر��  , تحــب which are supported by 
another lexical strategy of repetition realized in the repeated verbs عط�ــك  -فأعطهــم�  and nouns 
 moreover, these stylistic devices areفوقهم- .فوق – فوقك and adverbs  عفوك وصفحك -- عفوە وصفحه
also used in such a parallel lexical and structural order that they contribute to the discoursal 
unity and high textuality of the text. These facts and frequencies are shown in Table (1).
Table (1) Frequencies and Ratios of Stylistic and Pragmatic Devices in Text (1) 

Pragma-Stylistic Strategies 
(PSS)

No. %

Directive 3 9

Representative 3 9

Expressive 5 15

Metaphoric 1 3.2

Synonymy 6 18
Repetition 9 28.1

Parallel Structure 6 18

Total PSS 32 100



A PRAGMA-STYLISTIC STUDY OF IMAM ALI›S (A.S.) LETTER TO MALIK AL-ASHTAR

64 Proceedings of Third International  Academic Al-Ameed Conference

the indulgence of Imam Ali (A.S.) towards the Glorious Quran style that addresses the minds of 
people by recoursing to various figures of speech. So, this  feature is interesting and important 
one as it verifies one of the central aims this study tries to achieve, i.e. ( Imam Ali’s letters and 
speeches (A.S.) represent a rich source for linguistic studies due to the Quranic-knowledge re-
flecting personality that this great Islamic humanitarian figure has).
3. Different parts of the text of the letter explicitly and implicitly tackle various issues and 
fundamental concern of Islamic government, such as: Just and Equality, Concern for the Poor, 
Need for Sincere and Honest Rule, etc. This is why certain selected texts have been mainly an-
alyzed rather than many others.  
4. It is to be mentioned that the original Arabic text is the text which will be under analysis, 
whereas English translation is provided for explanatory purposes. 

3.1 Text Analysis
Text (1)

 “Habituate your heart to mercy for the subjects and to affection and kindness for them. Do 
not stand over them like greedy beasts who feel it is enough to devour them”, since they are 
of two kinds : either your brother in religion or one like you in creation. They will commit slips 
and encounter mistakes. They may act wrongly, willfully or by neglect. So, extend to them your 
forgiveness and pardon, in the same way as you would like Allah to extend His forgiveness and 
pardon to you, because you are over them and your responsible Commander (Imam) is over 
you while Allah is over him who has appointed you. He (Allah) has sought you to manage their 
affairs and has tried you through them”  (Reza, 2003:566). 
      Text (1) is of great significance in relation to the rest of the letter, since it constitutes a 
highly intricate network of pragma-stylistic strategies that are placed together by Imam Ali 
(A.S.) to establish two issues central to the core of this letter, that is, equality and justice. The 
tremendously interwoven texture of this text incorporates a blend of various pragma- stylistic 
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gers that include existential presupposition, temporal clauses and cle� sentences.
       Many scholars (See Levinson (1983: 89) and Verschueren and Ostman (2009: 143)) have 
surveyed the issue of presupposition thoroughly and provided some distinct pragmatic strat-
egies of presupposition. In this regard, Yule (1996: 27), for example, classifies presupposition 
into several types according to the lexical and/or syntactic words, phrases and structures it 
contain as follows: 
Existential presupposition     
Factive presupposition 
Lexical presupposition 
Structural presupposition 
Non- Factive presupposition 
  Speakers usually employ some of the above mentioned presupposition triggers to set the 
ground for certain intended meanings . More precisely, presupposition strategies such as ex-
istential presupposition are adopted to pragmatically identify certain things, ideas, persons, 
objects, etc. They are also combined with other pragmatic strategies to achieve conversational 
functions. In this respect, Stouck and Giltrow (1991: 570) argue that “presupposition can in-
timidate listeners into compliance or pretense or silence them in fear of betraying their lack of 
privileged experience”. 
3. Text Analysis and Results
         Niazi and Gautam (2010) Pragma-Stylistic Model illustrated above is employed in the 
analysis of the data represented by selected texts taken from the monumental letter delivered  
by Imam Ali (A.S.) to Al-Ashtar. This model is adapted in order to investigate the various types 
of Pragma-Stylistic Strategies adopted by Imam Ali (A.S.) in order to draw the attention of his 
addressee(s)/reader(s) to the just and righteous Islamic Fundamentals  Imam Ali (A.S.) wishes 
to establish by means of letter writing to his followers and administrative .
It is very important to highlight the properties of the text before analyzing it:
1. Imam Ali (A.S.) is a monologue-like process that advances in the following way: At the outset 
of each text, he (A.S.)  uses a combination of Pragma-Stylistic strategies intermixed with one 
another                        (indirect/direct  speech acts and/or conversational implicatures connected 
by means of  deictic and politeness expressions). Additionally, various lexical cohesive devices 
are employed to enhance the proposition that  triggers all the aforementioned pragmatic strat-
egies and to produce their effect in the mind of the hearer/reader. 
2. In a similar vein, it is noteworthy that indirect speech acts along with politeness strategies 
combined with foregrounding devices are so heavily used  that their employment outnumbers 
the use of other pragma-stylistic devices in the text. This fact is very significant since it reflects 
the great linguistic abilities and the highly elevated style of the speaker, which shows how deep 
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Lakoff (ibid.) suggests three rules of politeness that are analogous to Grice’s maxims of conver-
sation:
Don’t impose (distance)
Give options (deference)
Make A feel good- be friendly 
           It is believed that these rules are present in any interaction. But they are employed 
differently in different cultures. Besides, politeness is realized by different pragmatic devices 
including performative verbs, explicit and implicit hedging, indirect claims, and adverbs to es-
tablish solidarity which is one of the basic goals sought by writers/speakers  (Hinkel, 1997: 26). 
Consequently, politeness strategies are combined with other pragmatic means and devices to 
sustain utterances.  
2.2.4 Deixis 
      The term deixis is derived from the Greek word meaning ‘to show’ or ‘to point out’.  Pragmat-
ically speaking, Mey (2009: 178) argues that deixis is generally understood to be the encoding 
of the spatiotemporal context and subjective experience of the encoder in an utterance. Terms 
such as I, here, now, and this – the so-called ‘pure deictic terms’ – are heavily context depen-
dent and represent a kind of cognitive center of orientation for the speaker. What, for instance 
is here for me, may be there for you. Clearly, such terms pose problems in terms of both refer-
ence and meaning, and standard accounts have attempted to find a middle ground between 
lexical and pragmatic meaning (Ibid). 
That man is very tall. He must have trouble buying clothes.
The deictic expression that man must be given a pragmatic interpretation, while the pronoun 
he is said to ‘refer back’ to the foregoing element. However, linguistic expressions that are 
employed as deictic expressions or deictics include demonstratives, first and second person 
pronouns, tense markers, adverbs of time and space, and motion verbs (Huang, 2007:134).   
2.2.5 Presupposition 
        One of the pragmatic issues that can be appealed to by speakers is presupposition. Pre-
supposition can be defined as an inference or proposition whose truth is taken for granted in 
the utterance of a sentence. Its main function is to act as a precondition of some sort for the 
appropriate use of that sentence (Huang, 2007: 65). 
                                                                        
Andy usually drives his Datsun to work  (Kreidler, 2002: 302).

 Example (2) presupposes the existence of a referent, Andy, and certain predications, the facts 
that he works, owns a Datsun, and knows how to drive it. The information above can be ex-
ploited by a speaker to identify the target of gossip via the employment of presupposition trig-
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under certain conditions (Yule, 1996: 47).This theory is first formulated by Austin (1962: 102), 
who decides that the issuance of an utterance comprises three kinds of acts:
Locutionary acts are the basic acts of an utterance.
Illocutionary acts are the real actions which are performed by the utterance, where saying 
equals doing, as in be�ng, welcoming and warning.
Perlocutionary acts are the effects of the utterance on the listener, for example, who accepts 
the bet, is welcomed or warned.                            
           Of these three kinds, the illocutionary acts are the only ones related to the main concern 
of the present work because they include the major strategies employed in any discourse. How-
ever, it is worth to mention that the expressions of speech acts and illocutionary acts are used 
interchangeably by the present work. Thus, speech act is one of the major pragmatic elements 
constituting the pragmatic structure of any discourse (spoken or written). This component is 
actualized by two major pragmatic strategies (direct and indirect) based on the illocutionary 
force of the speech act. Whenever there is a direct correlation between  the grammatical form 
of an utterance and its illocutionary force, a direct speech act is issued. Yet, when two or more 
than two illocutionary forces are attached to the same speech act and there is no direct map-
ping between them, an indirect speech act is said to occur.
Crystal (2008: 446) following Searle (1969), points out that speech acts fall into five categories: 
assertives, directives, commissives, expressives and declarations. 
Assertives – The speaker asserts a proposition to be true, using such verbs as: tell, inform, af-
firm, state, suggest, conclude, deny, report.
Directives (imperatives) – The speaker tries to make the hearer do something, with such words 
as: ask, beg, challenge, command, dare, invite, insist, request.
Commissives – The speaker commits himself (or herself) to a (future) course of action, utilizing 
verbs such as: guarantee, pledge, promise, swear, vow, undertake.
Expressives – The speaker expresses an a�tude to or about a state of affairs, employing such 
verbs as: apologize, appreciate, congratulate, deplore, detest, regret, thank, welcome.
 Declarations – The speaker alters the external status or condition of an object or situation, 
solely by making the utterance: I now pronounce you man and wife, I sentence you to be 
hanged by the neck until you be dead, I name this ship....                                                                        
                           
2.2.2 Politeness Principle
         Lakoff (1979: 102) is the founder of politeness concept for she is the first to examine it 
from a decidedly pragmatic perspective. According to Lakoff (Ibid.) politeness can be defined as 
a means of minimizing confrontation in discourse – both the possibility of confrontation occur-
ring at all, and the possibility that a confrontation will be perceived as a threatening.                                                                                            
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the scope of the text. 

2.1.3 Foregrounding
       Rajimwale (2009: 196) defines foregrounding as “ that method of highlighting a linguis-
tic feature which the writer wants to make noticeable”. It is the general principle of artistic 
communication  that the created work (text) must deviate from the norm. As a general rule, 
anyone who wishes to investigate the significance and value of any work must concentrate on 
the element of interest and surprise rather than the automatic pattern. Such deviations from 
the socially accepted norms are called foregrounding. Thus, deviation is the central element of 
foregrounding and understanding it helps us configure the nature of foregrounding.      

     In this respect, deviation is defined by Short (1996: 11) as a “linguistic phenomenon and 
has an important psychological effect on readers (and hearers). In any literary text, if a part is 
deviant, it becomes especially noticeable or perceptually prominent. This psychological effect 
is called foregrounding”. Thus, foregrounded components through parallelism, metaphor, se-
mantic, syntactic  deviations of language are, as Short (Ibid: 19) puts it, in some ways on the 
borderline between grammar and meaning. And, therefore they are to be taken into account 
in the stylistic analysis conducted in this paper.  
 2.1.4 Lexical Cohesion
       Cohesion, in general, is a strategy a language uses to create texts. It refers to the ties and 
connections that exist within a text (Salkei ,1995: 12). A text may be oral or written and it 
may consist of one sentence or more. In Halliday and Hasans’ words, (1985:4) cohesion occurs 
where the interpretation of some elements in the discourse is dependent on that of another. 
The one presupposes the other, in the sense that it cannot be effectively decoded except by 
recourse to it. When this happens, a relation of cohesion is set up, and the two elements, the 
presupposing and the presupposed, are thereby at least potentially integrated into a text.
      However, lexical cohesion is a relation established between lexical items by means of repeti-
tion of the same linguistic items, synonymy which is actualized by loose or close if not identical 
synonyms, antonyms or oppositions are employed when two words or phrases are opposite in 
meaning, and collocations which are defined by Halliday and Hasan (Ibid: 187) as those items 
that systematically relate to each other in a given text. they also call them collocational cohe-
sion.  
2.2 Pragmatic Analysis
2.2.1 Speech Acts: Direct and Indirect
         Pragmatically, speech acts are actions preformed by a speaker in a certain context and 
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teous path of God; Secretaries of the Caliphate/state who are responsible for issuing general or 
special commands in compliance with the caliph/governor orders; Judges and magistrates who 
administer justice; Officers enforcing law and order; The public, both Muslims and non-Mus-
lims, who pay taxes; Professionals and artisans; Poor and have-nots. 
        Moghaddam and Mina (2011: 170) argue that “it is highly significant to note that this ty-
pology is based on two major criteria: faith (distinguishing Muslims from non-Muslims), and 
profession or callings”.  tribe, caste, creed and colour are excluded in a formulation that reflects 
noble teachings of Islam.  
Collection of Taxes and Sound Economy 
       Friedman (1962:70) believes that a balanced-tax economy leads to a sound politics which, 
in turn, produces an established system of ruling. Such modern view explains a lot in relation 
to Imam Ali’s (A.S.) great attention given to tax collection. 
Model of Analysis
     The model to be employed for analyzing selected texts taken from this renowned monumen-
tal letter that is, Niazi and Gautam (2010). It is composed of two main linguistic components: 
stylistic analysis that incurs different lexical, syntactic, foregrounding and lexical cohesive de-
vices; and pragmatic analysis which employs distinct pragmatic notions actualized by means of 
discrete pragmatic strategies.       
 Stylistic Analysis
       Niazi and Gautam (2010:44) assert that stylistic analysis in linguistics refers to the identi-
fication patterns of usage in speech and writing, so the analysis of the text in the domain of 
stylistics covers variant levels. These levels include, grammatical, lexical, syntactic, discourse, 
prosodic, semantic, pragmatic and phonology levels. Analysis of the sample of a text is done 
according to some or all of the features of these linguistic levels. Hence, analysis is done by 
identifying certain stylistic devices and their impact on the text.
 2.1.1 Lexical Analysis
      This level  of analysis investigates the choice of specific lexical items in a text, their distribu-
tion in relation to one another, and their meanings. It is intended to comment on quality and 
meaning in text. Here the focus is on  repetitions and groupings of words on lexical ground. 
   
2.1.2 Syntactic Analysis
      It refers to sentence structures and rules for ordering and connecting words into sentences. 
In the analysis of syntax, Niazi and Gautam (2010:65)  assures that the syntactic structures with 
reference to complex, compound, simple, long periodic and loose sentences have to be con-
sidered. Furthermore, syntactic parallelism and the employment of contrasted sentences may 
contribute to the stylistic consistency of texts; and creates unique segmental meanings within 
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 1.1  Major Issues in the Letter
     A famous Christian scholar of Arab origin, Abdul Maseeh Anthaki (cited in Peerzade, 2010: 
6), says : “(This letter) explains what a humane administration should be like and how it is to be 
carried on and it justifies the claims of Muslims that Islam wants to introduce a Godly adminis-
tration of the people for the people and by the people and it wants that a ruler should rule not 
to please himself but to bring happiness to the ruled” (Ibid:7). Nevertheless, the letter revolves 
around the following issues: 
 Just and Equitable Approach
       Imam Ali (A.S.)  handles governmental and administrative matters with, an extraordinary 
openness, great care, kindness, generosity and inclusiveness (Al-Majlisi, 1081/2000: 120). The 
inclination of Imam Ali (A.S.) towards righteous  and equitable issues is present in his warning 
to Al-Ashtar against falling a prey to favouritism and nepotism. 
 Concern for the Poor
    One of the central issues with which Imam Ali (A.S.) was preoccupied is that of the poor and 
deprived. They formed an essential part of his sermons, letters, and policies. He himself fol-
lowed  a poor-like ways of living. The welfare of a large number of his fellow citizens received 
his full attention (Peerzade, 2010: 8). Thus, Imam Ali (A.S.) wished to achieve his own vision 
through a governmental proactive mission of his ruling officers. He planned for a governmental 
structure, whose major goal  bring forth the welfare of the public, instead of earning its own 
goodwill, which will automatically follow, but to please the Almighty whose divinely arrange-
ment of public spending is in favour of poor and needy.

Need for Sincere and Honest Rule
       Another important issue is addressed by Imam Ali’s (A.S.) request from Al-Ashtar to have 
a sincere rule. That is why Imam Ali (A.S.) distinguishes between only two kinds of rulers. The 
former is God-fearing, honest, hardworking and is always inclined to make right decisions at 
the right time and place. Imam Ali (A.S.) asserts that fostering the fundamentals of fairness and 
equality as well as  protecting the rights of others are distinguishing features of the just Islamic 
ruler (Al-Mu’tazili, 1244/2007: 560). Further, the pious ruler, in Imam Ali’s (A.S.) opinion, must 
lead the life led by his own people and meets the requirements of his subjects.  pompous and 
extravagant ways of living should be abhorred by him. Because booster disobedient officers 
and governmental employees always fail in handling their  private and public obligations.
Typology of People
        In pursuit of smooth management of the Caliphate affairs, Imam Ali (A.S.) orders Al-Ashtar 
to recognize the following categories of his ruled people: Army members who defend the righ-
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Introduction 
      Historically speaking, there are very few religious-text masterpieces that have received 
much praise and  comprehensive attention from those, who seek creativity and great works 
that reflect the ingenuity and elegance of the creative divinely-inspired minds, which have 
produced them. One of the most outstanding instances of such elevated pieces of work are 
Imam Ali’s (A.S.) letters and recommendations made to the army commanders, employees, 
and statesmen under his Caliphate reign. Peerzade (2010:2) assert that such a heavenly-guided 
practice on the part of Imam Ali (A.S.), the Commander of the Faithful, to write letters to the 
different officials of the Islamic caliphate, which contain timely and invaluable orders, recom-
mendations, and directions touching upon various dimensions of the ordinary course of life 
of the Islamic government and its citizens. These letters and/or conventions (of which one 
convention, i.e. Imam Ali’s (A.S.) Letter to Malik Al-Ashtar, matters most ) are seen as indispen-
sible part of public governmental documents and are therefore, preserved for the forthcoming 
generations (Ibid.). Great importance and inestimable constitutional, economic, and human-
istic content these letters have to the extent that some of them have found their way to the 
fundamental resources of legislation adopted by the United Nations. Amongst all the letters of 
Imam Ali, this particular letter has a very  unique position, due to its lengthy and direct clear 
ends, notwithstanding the eloquence of language and style employed by him (A.S.). Imam Ali’s 
(A.S.) opinions relevant to issues of just government and governor and do not only manifest his 
personal visions and thinking but embody the essential Islamic principles that are set by the 
Holy Quran and Prophet Muhammad’s Hadith (Peace be upon Him and his Progeny).

     This letter swarms with different linguistic characteristics, more precisely pragma-stylistic 
aspects that require a heedful consideration  and scrutiny. Thus, this paper concerns itself with 
pragma-stylistically approaching the core humanitarian fundamentals and other legislative, 
government-political, and economic aspects of Imam Ali’s (A.S.) letter to Malik Al-Ashtar, which 
is considered as one of the lengthiest, highly appreciated and most comprehensive letters ever 
written in this respect. To actualize this aim and several other related ones, some stylistic and 
pragmatic notions and issues are to be investigated in order to develop the analysis tool, which 
is utilized in analyzing the data of letter.  However, a brief description of the letter and its major 
issues is thought to be of value for paving the way to realize the aim of this paper: investigating 
the pragma-stylistic aspects used by Imam Ali (A.S.) to get his various aims fulfilled via highly 
elevated linguistic means and eloquent style of addressing those under his leadership (See 1.1 
below).
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ملخص البحث باللغة العربية :
مــن احلقائــق املثبتــة و النهــج الواضــح الــذي انتهجــه أمــري املؤمنــني اإلمــام عــيل بــن أيب طالــب (ع) يف حكمــه، 
مســألة كتابــة الرســائل إىل خمتلــف عاملــه يف العامل اإلســالمي التــي تزخر بالعديــد من املواعــظ والوصايــا والتوجيهات 
القيمــة واملتعلقــة بــكل جوانــب احليــاة واملجتمــع. وقــد عــد الكثــريون هــذه الوصايــا أو العهــود بمثابــة وثائــق رســمية 
ــة  ــال اإلســالمية الالحقــة. وقــد احتــوت هــذه الرســائل عــىل معلومــات  اقتصادي ــة تناقلتهــا األجي وكتــب حكومي
ــالة  ــائل(وخصوصا الرس ــذه الرس ــض ه ــال بع ــدة إدخ ــم املتح ــدا باألم ــا ح ــن مم ــدر بثم ــانية ال تق ــتورية وإنس ودس
التــي هــي حمــور الدراســة والتحليــل الرئيســني هلــذا البحــث) ضمــن نصوصهــا ووثائقهــا األساســية  للترشيــع. لــذا 
ــي جــاءت هبــا الرســالة  ــة الت ــادئ اإلنســانية األصيل ــداويل يف املب حتــاول هــذه الدراســة البحــث بشــكل أســلويب- ت
عــالوة عــىل اجلوانــب الترشيعيــة والسياســية واحلكوميــة واالقتصاديــة املتضمنــة يف رســالة اإلمــام عــيل (ع) إىل مالــك 
ــه) التــي هــي مــن أطــول الرســائل/العهود وأمجعهــا للمحاســن عــىل مــر التاريــخ.  وينقســم  األشــرت (ريض اهللا عن
هــذا العمــل إىل أربعــة أقســام حيــث خصــص القســم األول كمقدمــة للبحــث تتنــاول املبــادئ اإلنســانية واجلوانــب 
املهمــة األخــر التــي ابتغــى اإلمــام عــيل (ع) حكــم الشــعب بعدالــة مــن خالهلــا مــع الرتكيــز عــىل أهــم املوضوعــات 
قيــد البحــث وأثرهــا عــىل النــص بأكملــه. بينــام يتنــاول القســم الثــاين النمــوذج األســلويب -التــداويل الــذي اعتمــده 
البحــث بــيشء مــن الــرشح والتفصيــل. ويتعــرض الفصــل الثالــث لبعــض أمثلــة خمتــارة مــن نــص الرســالة بالتحليــل 
وعــرض للنتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا. أمــا القســم الرابــع فيلخــص أهــم االســتنتاجات التــي تــم التوصــل إليهــا 

بنــاء عــىل النتائــج املســتخلصة مــن التحليــل والــرشوح يف القســم الثالــث.      
    الكلــامت الرئيســية: التداوليــة األســلوبية – رســالة (عهــد) اإلمــام عــيل(ع) إىل األشــرت – موضوعــات الرســالة 

– حتليــل أســلويب – حتليــل تــداويل
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ABSTRACT
      It is a widely acknowledged fact and heavenly-guided practice on the part of Imam Ali 
(A.S.), the Commander of the Faithful, to write letters to the various functionaries of the Is-
lamic caliphate, which incorporate  timely and inestimable commands, recommendations, and 
instructions touching upon different dimensions of the daily life of the Islamic government 
and its citizens. These letters and/or conventions are regarded as public governmental doc-
uments and therefore are kept for the forthcoming generations. They are so significant, in-
valuable,  economic, and humanistic that the United Nations have included some of them (of 
which one letter matters most) within their major sources of legislation. This paper attempts 
to pragma-stylistically approach the crucial humanitarian principals and other legislative, gov-
ernment-political, and economic aspects of Imam Ali›s (A.S.) letter to Malik al-Ashtar, which is 
considered as one of the lengthiest, highly appreciated and most comprehensive letters ever 
written. Thus, this study has set itself the aims of identifying  the most significant pragma-sty-
listic strategies utilized by Imam Ali (A.S.) in building up and delivering this renown text in the 
most eloquent way and highly elevated style. Further, how these strategies have been used to 
get his textual rhetorical aims fulfilled eloquently. In terms of these aims, it is hypothesized that 
Imam Ali (A.S.) represents a rich source for linguistic and other types of scientific studies due to 
the Quranic-knowledge reflecting personality he has. Moreover, his (A.S.) letters and sermons 
are made up of a very complex highly intricate network of eloquent lexical items that  show 
Imam Ali›s deep indulgence towards the Holy Quran Verses. It is divided into four sections. Sec-
tion (1) introduces a general  characterization of Imam Ali’s (A.S.) letter to al-Ashtar, in order to 
demonstrate the humanistic and other principles according to which Imam Ali (A.S.) wanted to 
govern his people with justice. Section (2) presents Niazi and Gautams› (2010) pragma-stylistic 
model of analysis. Section three is dedicated to the text analysis and results arrived at. Finally, 
section (4) sums up the conclusions that the most frequent pragma-stylistic strategies utilized 
by him (A.S.) are:  directive speech acts and assertive acts(explicitly and implicitly) mixed with 
speech acts of implicit warning and implicit threatening. In addition, he heavily made use of 
lexical cohesive devices, particularly paralleled expressions and structures, synonyms, repeti-
tion, and collocations in a way that evokes Quranic Uses of such lexical items. 
Key words: Pragma-stylistics, Imam Ali›s (A.S.) Letter to Al-Ashtar, Issues of the Letter, Stylistic 
Analysis, Pragmatic Analysis.
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5. Conclusion
      The text analysis leads to the following conclusions:
1. Prophet Mohammad (PBUH) has been persuasive in the implementation of pragma-dialectic 
strategies of maneuvering to develop his arguments in a way that is in line with his audience or 
arguers’ demands, and this proves the first hypothesis.
2. What can be envisioned as an umbrella strategy in the Prophetic argumentative polemic is 
his attempt to construct a contract with his discussants which results in a smooth and flexible 
critical discussion.
3. His pragma-dialectic strategies are enhanced by a set of other pragmatic redressive strat-
egies that attend to his adversary’s face, needs and wants. As such, his seeking to establish a 
communion and agreement with opponents is a characteristic feature in his speech and po-
lemics.
4. One of the reasons that underlie the Prophetic polemic precision results from the fact that 
one strategy is used as the cornerstone of more than one argument or appeal at the same time.
5. The Prophetic text can be described as strategically coherent: each ‘strategic maneuvering’ 
is highly connected with and related to the other one in the light of the strategies utilized in 
the polemics.
6.  His use of the pragma-dialectic maneuvers that are adapted to the audience’s demands 
is highly effective through the utilization of certain maneuvers such as explicit conclusions, 
gain-appeal framings and complete arguments. This also verifies the second hypothesis.
7. The most common strategies are seeking agreement, quote from other’s arguments and 
explicit conclusions. This confirms the third hypothesis of the study.
* E-mail: fareedhamed3@gmail.com  
** E-mail: rahmanmusaab@yhoo.com 
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Table (1): Rates of the pragma-dialectic strategies in the data (in percentages). 

       In addition, Table (2) below represents the rates of the use of the redressive strategies in 
the data under scrutiny. As elucidated by the percentage scores in the table, it is found that the 
strategy ‘Seek agreement’ is the most commonly used one in the data of analysis as it scores 
(17.14286%). Besides, the strategies ‘Avoid disagreement’ and ‘Presuppose/assert common 
ground’ have been frequent in the data since they score (12.85714%) and (10%) respectively. 
This result strengthens the acceptability of the third hypothesis of the study. 
Table (2): Rates of the redressive strategies in the data (in percentages).  
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- …since they cannot be grouped together in one place as coldness and hotness that are con-
tradictory and opposite for they cannot also be grouped in the same place.
ii. Maneuvers involving different arguments. These maneuvers involve the following:
a. One-sided versus two-sided messages 
The analysis shows that Prophet Mohammad (PBUH) employs the more persuasive ‘refutation-
al’ two-sided messages. In this vein, he invests the contrast between two different arguments 
and evaluate the validity of these arguments in the light of such a comparison. This occurs in 
his critical discussion with the Jews where he contrasts the proposed situation of Ezra’s descrip-
tion as the son of Allah by the Jews. He uses another argument to refute their claim, as in the 
following example:
� اال�ــرام عــ� مــن قــال لــه: �ــا 

ا ألنــه قــد زادە ��  اف�جــوز عند�ــم ان �كــون مــو� اخــا � او شــ�خا او عمــا او رئ�ســا او ســ�دا او امــ��
ي؟) � او �ــا ســ�دي او �ــا عــ�� او �ــا رئ�ــ�� او �ــا امــ��

شــ���
-Is it acceptable in your religion that Moses could be a brother, sheikh, uncle, leader, master 
or prince since he has got more closeness to God as a great man could say, as a courtesy, to a 
stranger: my sheikh, master, uncle, leader or prince?
      Thus, he compels them to reject the description of Ezra (first message) as the son of Allah by 
rejecting the description of Moses as the master, brother or prince of Allah (second message).
b. Adapting appeals to cultural values 
It is noticed that the Prophet (PBUH) adapts his arguments according to the audience-oriented 
demands. Particularly, he attempts to adapt his appeals in a way that not attack his arguers’ 
cultural values. This is clearly indicated in the following instance:
)) ال ع� ط��ق الوالدة-   � )) و ((انه اب�� � � ال �سب ب�نه و��نه: ((�ا ب�� .ألن�م قلتم ان عظ�ما من عظمائ�م قد �قول ألجن��
-Since you have said that a great man with status of ours could say to a stranger who is not a 
kin: my son and he is my son, not in the sense of parentage or ancestry.
      In this argument, he does not abandon their value of how a great man could call a stranger. 
Rather, he makes use of such value by comparing this belief to Moses’ achievements and status 
in their religion.
4.2 Statistical Analysis
To test the third hypothesis, the statistical tool of the percentage equation is utilized to make 
the quantitative data analysis. Table (1) below indicates the rates of the use of the pragma-di-
alectic strategies used by the Prophet (PBUH). This table shows that the strategy ‘Quote argu-
ments from H’s speech or beliefs’ scores (23.52941 %) which means that it is the most common 
pragma-dialectic strategy in the data. Other commonly used strategies are ‘Seek agreement 
with H’ (17.64706%) and ‘Adhere to the activity types’ (14.70588%). The results of this analysis 
confirm the third hypothesis of the study.
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The Prophet’s speech and argumentation have been characterized by the use of certain rhe-
torical and figurative devices that are seen to be more persuasive or effective than their literal 
counterparts. For instance, he utilizes several ‘rhetorical questions’ that activate the mentality 
of his arguers and criticizes their standpoints. These can be exemplified by the following ques-
tions:

� اال�ــرام عــ� مــن قــال لــه: �ــا 
ا ألنــه قــد زادە �� -اف�جــوز عند�ــم ان �كــون مــو� اخــا � او شــ�خا او عمــا او رئ�ســا او ســ�دا او امــ��

ي؟ � او �ــا ســ�دي او �ــا عــ�� او �ــا رئ�ــ�� او �ــا امــ��
شــ���

-Is it acceptable in your religion that Moses could be a brother, sheikh, uncle, leader, master 
or prince since he has got more closeness to God as a great man could say, as a courtesy, to a 
stranger: my sheikh, master, uncle, leader or prince?
� منهمــا  ة وزرقــة، و�ل واحــدة ضــد لســائرها الســتحالة اجتمــاع مثلــ�� - أفلســتم قــد وجدتــم ســوادا و��اضــا وحمــرة وصفــرة وخــ��

� محــل واحــد؟
د ضديــن الســتحالة اجتماعهمــا �� � محــل واحــد �مــا �ان الحــر والــ��

��
-Don’t you see whiteness, blackness, redness, yellowness, greenness and blueness that are in 
contrast with each other since they cannot be grouped together in one place as coldness and 
hotness that are contradictory and opposite for they cannot also be grouped in the same place?
      Moreover, these questions are used as an establishment for the standpoint or a motivation 
for the whole polemic. Eemeren et al.  (1993: 26) state that series of questions will heat the 
argumentative situation. Such questions have more strategic merits over direct statements. 
Here, indirectness is not a matter of politeness, but it relates the more persuasive effect on 
the listeners’ cognition. Such questions have also been called ‘critical questions’ since they 
enhance the critical situation of the given discussion or speech (Eemeren, 2010: 23). These per-
suasive questions have been studied in detail by under the term ‘premise-eliciting questions’ 
(Taraman, 2010: 1). Besides, Taraman (ibid: 4) affirms that there are three indications make 
this particularly clear: rhetorical questions “can be followed by responses of agreement or 
disagreement”, they “can function as valid answers to genuine questions” and those rhetorical 
questions that are “functioning as answers can o�en be interpreted as argumentative”. It is the 
first criterion that makes the question in these examples ‘rhetorical’ functioning as assertions 
since it opens domains of agreement (and in some cases disagreement) in audience.
      Another figurative device implemented by the Prophet (PBUH) is comparison. Comparative 
arguments can be effective in activating certain logical and mental reconsiderations. These can 
be illustrated by the following utterances:
، ان تق�ســوا انتــم فتقولــون �ــان ع�ــ� ابنــه وجــب ا�ضــا كذلــك ان تقولــوا لمــو� انــه-  ثــم ان وجــب ألنــه قــال إلبراه�ــم خل�ــ��
.ابنــه
-And if one concludes from Allah’s saying that Abraham is His ‘Khalil’ that Jesus is His son, you 
will, in turn, say that Moses is His son.
� محل واحد-…

د ضدين الستحالة اجتماعهما �� � محل واحد �ما �ان الحر وال��
� منهما �� .الستحالة اجتماع مثل��
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-Think of it with fair hearts and minds, and I hope that Allah will guide you in the righteous way.
The loss appeal framing can be exemplified by:

� نحرە.
د ك�د من �ك�د دينه �� ، وس�� � ا ونذيرا وحجة ع� العالم�� � �افة للناس �ش�� -ان هللا تعا� قد �عث��

-Almighty Allah sends me as a warner of his punishment and a guide to his righteous way as 
well as a miracle to all people of the worlds, and He will defeat all those who have schemes 
against His religion.
b. Explicit conclusions 
The Prophet is found to use the more persuasive conclusions that are explicit rather than im-
plicit. This can be seen in the following extract:

-فقد اراد غ�� ما ذهبتم ال�ه ونحلتموە، وما �در��م لعله ع�� اذهب ا� ادم او ا� ن�ح.
-So, he meant other than what you do and wrongly originate to him, and you are not sure 
whether he referred to Adam or Noah.
c. Identification of information sources 
The Prophet (PBUH) utilizes this effective device that is believed to be persuasive in argumenta-
tion. For instance, in his critical polemic with Christians, he indicates that the source of Jesus’s 
saying (واب��م � :is taken from their Bible ( أذهب ا� ا��

� واب��ــم) فقولــوا ان جميــع الذيــن خاطبهــم  -فقــال رســول هللا (ص): فــان كنتــم �ذلــك ال�تــاب تعلمــون فــان ف�ــه (اذهــب ا� ا��
ع�ــ� �انــوا ابنــاء هللا �مــا �ان ع�ــ� ابنــه مــن الوجــه الــذي �ان ع�ــ�. 

-Prophet Mohammad (PBUH) says: If you knew that in that Bible there is the saying (I will go 
to your father and mine), you would say that all those addressed by this saying are the sons of 
Allah as Jesus is.
d. Argument completeness 
It can be said that the Prophet (PBUH) has been highly persuasive in his argumentative moves 
since he utilizes complete arguments that are supported by other subarguments to enhance 
the effectiveness of the critical discussion. This can be manifested in his argument about the 
Jews’ claim that Ezra is the son of Allah (see text (1) above). He invalidates this claim by a long 
argument that is completed and supported by three other sub-arguments:
i- Moses’ achievements are more than Ezra’s. Thus, the former deserves  more status than the 
latter.
ii-  If a great man can say whatever he likes to a stranger as a kind of courtesy, Allah can say 
whatever He likes to Moses and other Prophets other than Ezra.
iii- The one with more status than Ezra can be described by Allah as not only His son, but also 
His brother, sheikh, uncle, leader, master or prince since he has got more closeness to God.
      Therefore, the Prophetic arguments are persuasive and effective for they are supported and 
completed by other logical and rational ones.
e. Figurative versus literal expressions 
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strategies that are directed to the arguers’ demands and wants. Such devices aim to expound 
the Prophet’s attention to his discussants’ face values and rights. In the example extracted 
above, there are some prominent strategies that are invested by him to achieve his aim to per-
suade his adversary arguers:
-His use of the strategy of ‘attend to the interests, wants an exaggerate sympathy with H’ is 
apparent in this argumentative polemic. Through his explanation of the contradiction in which 
they fall, he sympathizes with his critical discussers since he tries to lead them to the righteous 
and faithful way of Oneness to God (Allah).
-His deployment of the strategies ‘seek agreement’ and ‘avoid disagreement’ with H is highly 
explicit in his provocation of logical reasoning and the natural instinct of the human mind and 
intuition which invoke that there are no separate gods or creators for each thing or being in 
the world.
-He ‘includes his parties in the discussion’ by asking them several questions, which are, then, 
replied with very welcoming and open-minded assertions. This pragmatic strategy seems to 
have a great effect on his arguers in the route of the debate since he builds successive reason-
ing upon on such assertions.
- He implements the strategy ‘give reasons’ to justify his conclusions and general arguments. 
This is illustrated in the aforementioned argument:

� محل واحد؟
د ضدين الستحالة اجتماعهما �� � محل واحد �ما �ان الحر وال��

� منهما �� …-الستحالة اجتماع مثل��
- …since they cannot be grouped together in one place as coldness and hotness that are con-
tradictory and opposite for they cannot also be grouped in the same place?
-He also utilizes the strategies of ‘give cooperation’, ‘assume reciprocity’ and ‘be optimistic’. 
These are represented in: (i) his patience to listen to his arguers’ arguments and replies, (ii) his 
hope that God will guide them in the right way, (iii) explicating the grounds of what he believes 
in in the light of logical and commonly accepted facts and reasoning, (iv) activating their minds 
and intuition to show reciprocal relation between him and the discussants.
4.2 The Analysis of the Effectiveness of Strategic Maneuvers
      In this part of the data analysis, the focus will be on the analysis of the effectiveness and 
persuasiveness of the Prophetic strategic maneuvers depending on O’Keefe’s (2009) taxonomy 
outlined in the model developed in this paper. These can be represented as follows:
i. Maneuvers involving the same argument. These include the following cases:
a. Gain-loss appeal framing 
It should be re-invoked here that there is no dependable difference in the persuasiveness of 
these two appeal forms (i.e. gain or loss frames). Prophet Mohammad (PBUH) operates within 
both kinds of framing. The gain appeal framing can be illustrated by the following instance:    

-انظروا ف�ه �قلوب معتقدة لإلنصاف يهد�م هللا.



STRATEGIC MANEUVERING IN PROPHET MOHAMMAD’S (PBUH) POLEMICS

44 Proceedings of Third International  Academic Al-Ameed Conference

contrast with each other since they cannot be grouped together in one place as coldness and 
hotness that are contradictory and opposite for they cannot also be grouped in the same place?
      This argument is made by the Prophet (PBUH) to invalidate the claim that there are only two 
opposite things in the world: light and dark, and many other opposites exist and need a sepa-
rate creator for them! As such, he implements the strategy of ‘establish a required communion 
with others’ by postulating the existence of many opposite things in the world. Moreover, he 
attempts to “seek agreement with his arguers’ and develops ideas that can be acceptable by 
them to be used, then, by him as a strategy of ‘quoting from the discussants’ speech or beliefs’. 
Thus, he successfully reports and assures what they really believe in, and this is apparently 
explicit in their reply ‘yes’. This is reinforced by the following utterance:
فهّ� أث�تم �عدد �ل لون صانعا قد�ما ل�كون فاعل �ل ضد من هذە االلوان غ�� فاعل الضد االخر؟ -
- Could you prove that there is a separate eternal creator for all these opposite colours, who is 
different from the creator of other colours?
      Here, he deploys the strategies ‘be in line with the context commitments and the public 
beliefs’ and ‘communicate disagreements over values as disagreements over facts’. As regards 
with the first strategy, he relies on the public belief and the logically accepted fact that it is 
impossible to have a singly separate god or creator for each single opposite being in the world. 
The instinct of the human mind and intuition will reject such a proposal. Concerning he second 
strategy, the Prophet (PBUH) wats to states that his argument is not directly against his arguers’ 
values or beliefs, rather their assumptions contradicts with the logical and natural fact that it is 
impossible to have many creators for every single thing in the existence.
      Additionally, he employs the strategies of ‘avoid contradictions that are unsolvable’ and 
‘seek agreement with other party’. These can be illustrated through the following argument:
قــا  ول، أرأيتــم لــو أن رجــال اخــذ �� � -  ثــم قــال: فك�ــف اختلــط النــور والظلمــة، وهــذا مــن ط�عــه الصعــود وهــذە مــن ط�عهــا الــ��

� ال�ــه واآلخــر غ��ــا أ�ان �جــوز عند�ــم ان �لتق�ــا مــا دامــا ســائ��ن عــ� وجههمــا؟ قالــوا: ال.
�مــ��

- Then, he says: so, how are lightness and darkness mixed, while it is of the nature of lightness 
is to ascend and of darkness to descend? What do say about a man who goes eastward and 
another goes westward? Can they meet in their opposite directions? They reply: No.
      In this extract, the argument invokes a contradiction that is caused by the Ditheists’ belief of 
two opposite gods or creators. Thus, the Prophet (PBUH) succeeds in solving this contradiction 
by giving an example from real life of the men who go in opposite directions. Furthermore, this 
example represents his efforts to construct a kind of agreement with his discussants by leading 
them to the right interpretation of opposites and their relation to the faith in One Creator who 
is Allah.
b. The use of redressive strategies 
In this confrontation, the Prophet (PBUH) again uses some significant redressive pragmatic 
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-Since the eternal could not shi� to a newly born or created being, and if you meant that a 
newly created thing shi�s to an eternal creature or being, you will be seen ‘wrong’ since the 
new being could not shi� to an eternal being.
      The Prophet (PBUH) uses the strategy ‘give cooperation’ in his critical discussion by the fol-
lowing moves: (i) giving his discussants enough time to reply, (ii) being in line with what they 
say and believe in, (iii) being sincere with them and (iv) interpreting what is mistakenly under-
stood by them, as in:
-.فقد اراد غ�� ما ذهبتم ال�ه ونحلتموە، وما �در��م لعله ع�� اذهب ا� ادم او ا� ن�ح  
-So, he meant other than what you do and wrongly originate to him, and you are not sure 
whether he referred to Adam or Noah.
Text (3):
ثــم اق�ــل رســول هللا (ص) عــ� الثن��ــة الذيــن قالــوا: ((النــور والظلمــة  همــا المدبــران)) فقــال: وانتــم فمــا الــذي دعا�ــم ا� مــا 

قلتمــوە مــن هــذا؟
ء وضــدە  �

، فانكرنــا ان �كــون فاعــل واحــد �فعــل الــ�� ا،  ووجدنــا الخــ�� ضــدا للــ�� ا و�� � خــ�� فقالــوا: ألنــا وجدنــا العالــم صنفــ��
 � � قد�مــ�� د، فأث�تنــا لذلــك صانعــ�� �ــل لــ�ل واحــد منهمــا فاعــل، اال تــرى ان الثلــج محــال ان �ســخن �مــا ان النــار محــال ان تــ��

ظلمــة ونــورا. 
ة وزرقــة، و�ل واحــدة ضــد لســائرها  فقــال لهــم رســول هللا (ص): أفلســتم قــد وجدتــم ســوادا و��اضــا وحمــرة وصفــرة وخــ��
� محــل واحــد؟ قالــوا: نعــم.

د ضديــن الســتحالة اجتماعهمــا �� � محــل واحــد �مــا �ان الحــر والــ��
� منهمــا �� الســتحالة اجتمــاع مثلــ��

قال: فهّ� أث�تم �عدد �ل لون صانعا قد�ما ل�كون فاعل �ل ضد من هذە االلوان غ�� فاعل الضد االخر؟ قال: فسكتوا.
 �

قــا �مــ�� ول، أرأيتــم لــو أن رجــال اخــذ �� � ثــم قــال: فك�ــف اختلــط النــور والظلمــة، وهــذا مــن ط�عــه الصعــود وهــذە مــن ط�عهــا الــ��
ال�ــه واآلخــر غ��ــا أ�ان �جــوز عند�ــم ان �لتق�ــا مــا دامــا ســائ��ن عــ� وجههمــا؟ قالــوا: ال.

� غــ�� جهــة اآلخــر، فك�ــف وجدتــم حــدث هــذا العالــم مــن 
قــال: فوجــب اّ� �ختلــط النــور والظلمــة لذهــاب �ل واحــد منهمــا ��

� امورنــا.
ج �ــل همــا مدبــران جم�عــا مخلوقــان؟ فقالــوا ســ�نظر �� � اج مــا هــو محــال أن �مــ�� � امــ��

(ibid: 22)                                     
      Again, this critical discussion occurs between Prophet Mohammad (PBUH) and the unbe-
lievers ‘Ditheists’. Those people believe in the existence of two gods, other than Allah, that are 
claimed to create good and evil in the world: these two gods are ‘lightness and darkness’. The 
audience-directed strategic maneuvers are also analyzed here in the light of the model devel-
oped in this study:
a. The use of pragma-dialectic strategies 
In this extract of the argumentation, the Prophet (PBUH) utilizes some of the important prag-
ma-dialectic strategies that are oriented towards his arguers’ demands. One can take the fol-
lowing example:
� منهمــا  ة وزرقــة، و�ل واحــدة ضــد لســائرها الســتحالة اجتمــاع مثلــ�� - أفلســتم قــد وجدتــم ســوادا و��اضــا وحمــرة وصفــرة وخــ��

� محــل واحــد؟
د ضديــن الســتحالة اجتماعهمــا �� � محــل واحــد �مــا �ان الحــر والــ��

��
-Don’t you see whiteness, blackness, redness, yellowness, greenness and blueness that are in 
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go to your father and mine), you would say that all those addressed by this saying are the sons 
of Allah as Jesus is.
      Thus, he quotes the extract (واب��ــم �  from what they say and the Bible in which (اذهــب ا� ا��
they believe. 
      In addition, the Prophet’s arguments are ‘in line with the context commitments and the 
institutional polemic conventions’. Hence, he does not argue out of the domain of the critical 
discussion since he relies on the philosophical and religious views on the eternity of Allah and 
other aspects that are agreed upon by all arguers.
b. The use of redressive strategies 
Prophet Mohammad (PBUH) deploys different redressive devices in order to show that he 
takes the face needs of the arguers into account in the process of his polemic discussion. For 
instance, he shows interest to H and exaggerates sympathy with his arguers. This is illustrated 
in the following utterances: 
، ان تق�ســوا انتــم فتقولــون �ــان ع�ــ� ابنــه وجــب ا�ضــا كذلــك ان تقولــوا لمــو� انــه-  ثــم ان وجــب ألنــه قــال إلبراه�ــم خل�ــ��
.ابنــه
-And if one concludes from Allah’s saying that Abraham is His ‘Khalil’ that Jesus is His son, you 
will, in turn, say that Moses is his son.
      Here, he agrees with their interests that Abraham and Jesus have a special status to God, 
but he also proposes that they should give similar status to Moses who has similar miracles and 
marvels. Then, he ‘seeks agreement’ by eliminating disagreement over their values. Actually, 
the Prophet (PBUH) uses the strategies of ‘presuppose/assert common ground’ to establish a 
bond with his discussants. Such utilizations can be illustrated by the following argument:
-�ــا محمــد اولســتم تقولــون: ان ابراه�ــم خل�ــل هللا؟ قــال: قــد قلنــا ذلــك. قــال: فــاذا قلتــم ذلــك فلــم منعتمونــا مــن ان نقــول ان 

ع�ــ� ابــن هللا؟
-Oh! Mohammad, don’t you say that Abraham is the ‘Khalil’ (the closest being) of Allah? The 
Prophet replies: Yes, we do.
      Here, he starts with agreement by saying “yes”, then his disagreement is introduced with 
some mitigation since he quotes from what they believe in and literally say, as in:
� واب��ــم)، ف�طــل  -وانتــم تعلمــون ان الــذي خــص �ــه ع�ــ� لــم �خــص �ــه هــؤالء القــوم اللذيــن قــال لهــم ع�ــ�: (اذهــب ا� ا��

ان �كــون االختصــاص لع�ــ�.
-And you know that what Allah characterizes Jesus with is distinct from those to whom Jesus 
says: I will go to your father and mine, and this will invalidate this characterization to Jesus.
      Another strategy implemented by the Prophet (PBUH) is ‘give reasons’ where he justifies his 
arguments by given rational reasons and grounds, as in:
-الن القد�ــم محــال ان ينقلــب ف�صــ�� محدثــا، وان اردتــم ان المحــدث صــار قد�مــا فقــد احلتــم الن المحــدث ا�ضــا محــال ان 

�صــ�� قد�مــا.
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وانتم قلتم ان القد�م (عز وجل) اتحد �المسيح ابنه، فما الذي اردتموە بهذا القول؟-
-What have you meant in your claim that the first to be (Almighty Allah) unites with His son 
‘Jesus’?
      Furthermore, he uses such a question to reassure the standpoint of the Christians’ belief. In 
addition, he ‘adapts his argument in the light of what his arguers believe in’ and according to 
the ‘public beliefs’. The following utterances illustrate this strategy:

-اردتم ان القد�م صار محدثا لوجود هذا المحدث الذي هو ع��.
-Have you meant that the first to be inclines to be new to the existence of this new being who 
is ‘Jesus’?
      This means that he resorts to what they and all people believe in by stating that the eternal 
(Allah) cannot be newly born or created and vice versa. Here, the Prophet (PBUH) ‘avoids con-
tradictions that are unsolvable’. In his answer to the question:
 �ــا محمــد اولســتم تقولــون: ان ابراه�ــم خل�ــل هللا؟ قــال: قــد قلنــا ذلــك. قــال: فــاذا قلتــم ذلــك فلــم منعتمونــا مــن ان نقــول ان-

ع�ــ� ابــن هللا؟
-Oh! Mohammad, don’t you say that Abraham is the ‘Khalil’ (the closest being) of Allah? The 
Prophet replies: Yes, we do. The Christian asks: as you say that, why don’t you let us say that 
Jesus is the son of Allah?
      The Prophet (PBUH) argues these claims by deploying some dialectic strategic maneuvers 
such as ‘communicate disagreements over values as disagreements over facts’ and ‘seek agree-
ment with arguers’. This is illustrated in this utterance:
-انهما لن �شــ�بها، الن قولنا ابراه�م خل�ل هللا فإنما هو مشــتق من الخلة، والخلة انما معناها الفقر والفاقة، فقد �ان خل�ال 

ە متعففا معرضا مســتغن�ا. ا وال�ه منقطعا وعن غ�� ا� ر�ه فق��
-They will not be alike since when we say that Abraham is Allah’s Khalil is derived from the Ar-
abic stem ‘Khulla’ which means the one that is highly have-not, supplicating to Allah. Abraham 
has been in need for his God’s mercy and aid, abandoning others except Allah. 
      Here, he asserts that their argument contradicts with the linguistic and historical meaning of 
the description of Abraham as ‘Khalil’ of God since this term labels Abraham’s poorness, need, 
and brevity to Allah. He does not plea to anyone but Allah the Lord of all that to be. This means 
that there is a fabrication of the fact in the Christian’s claim that ‘Khalil’ is like ‘son’ of God. 
      Additional strategy used by the Prophet (PBUH) is to ‘quote from what the other part says 
or believes in’. This is apparently exemplified in the following extract:

� واب��م). لة ان ع�� قال: (اذهب ا� ا�� � � ال�تب الم��
فقال �عضهم ل�عض: و��

� واب��ــم) فقولــوا ان جميــع الذيــن خاطبهــم  فقــال رســول هللا (ص): فــان كنتــم �ذلــك ال�تــاب تعلمــون فــان ف�ــه (اذهــب ا� ا��
ع�ــ� �انــوا ابنــاء هللا �مــا �ان ع�ــ� ابنــه مــن الوجــه الــذي �ان ع�ــ� ابنــه.

-Then, they tell each other: In the religious Bibles, Jesus says: I will go to your father and mine.
        Prophet Mohammad (PBUH) says: If you knew that in that Bible there is the saying (I will 
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الــذي هــو هللا او معــ�� قول�ــم انــه اتحــد �ــه انــه اختصــه �كرامــة لــم �كــرم بهــا احــد ســواە؟
فــان اردتــم ان القد�ــم صــار محدثــا فقــد ا�طلتــم، الن القد�ــم محــال ان ينقلــب ف�صــ�� محدثــا، وان اردتــم ان المحــدث صــار 
قد�مــا فقــد احلتــم الن المحــدث ا�ضــا محــال ان �صــ�� قد�مــا، وان اردتــم انــه اتحــد �ــه �انــه اختصــه واصطفــاە عــ� ســائر ع�ــادە 
فقــد أقررتــم �حــدوث ع�ــ� و�حــدوث المعــ�� الــذي اتحــد �ــه مــن اجلــه، ألنــه اذا �ان ع�ــ� محدثــا و�ان هللا اتحــد �ــه �ــان 

، وهــذا خــالف مــا �دأتــم تقولونــه. � احــدث �ــه معــ�� صــار �ــه ا�ــرم الخلــق عنــدە فقــد صــار ع�ــ� وذلــك المعــ�� محدثــ��
 فقالت النصارى: �ا محمد ان هللا لما اظهر ع� �د ع�� من االش�اء العجي�ة ما اظهر فقد اتخذە ولدا ع� وجه ال�رامة.

� هــذا المعــ�� الــذي ذكرتمــوە، ثــم اعــاد (ص) ذلــك �لــه، فســكتوا اال 
فقــال لهــم رســول هللا (ص): فقــد ســمعتم مــا قلتــه لليهــود ��

رجــال واحــدا منهــم فقــال لــه: �ــا محمــد اولســتم تقولــون: ان ابراه�ــم خل�ــل هللا؟ قــال: قــد قلنــا ذلــك. قــال: فــاذا قلتــم ذلــك فلــم 
منعتمونــا مــن ان نقــول ان ع�ــ� ابــن هللا؟

قــال رســول هللا (ص): انهمــا لــن �شــ�بها، الن قولنــا ابراه�ــم خل�ــل هللا فإنمــا هــو مشــتق مــن الخلــة، والخلــة انمــا معناهــا الفقــر 
� النــار فــر�� 

ە متعففــا معرضــا مســتغن�ا، وذلــك لمــا ار�ــد قذفــه �� ا وال�ــه منقطعــا وعــن غــ�� والفاقــة، فقــد �ان خل�ــال ا� ر�ــه فقــ��
� هللا  � مــا �ــدا لــك فقــد �عثــ�� � الهــواء فقــال لــه: �لفــ��

ئ�ــل فقــال لــه: ادرك ع�ــدي، فجــاء فلق�ــه �� � المنجنيــق ف�عــث هللا ج��
�ــه ��

ە ومحتاجــه  ە وال حاجــة �� اال ال�ــه، فســماە خل�لــه أي: فقــ�� � ال اســال غــ��
� هللا ونعــم الوك�ــل ا�� لن�تــك فقــال ابراه�ــم: حســ��

والمنقطــع عنــه عمــن ســواە.
ە �ان الخل�ــل معنــاە العــام �ــه  واذ جعــل معــ�� ذلــك مــن الخلــة وهــو انــه قــد تخلــل معان�ــه ووقــف عــ� ا�ار لــم �قــف عليهــا غــ��
و �أمــورە، وال يوجــب ذلــك �شــ��ه هللا �خلقــه، اال تــرون انــه اذا لــم ينقطــع ال�ــه لــم �كــن خل�لــه واذا لــم �علــم �ــأ�ارە لــم �كــن 

خل�لــه، و ان مــن �لــدە الرجــل وان اهانــه واقصــاە لــم �خــ�ج عــن ان �كــون والــدە الن معــ�� الــوالدة قائــم �ــه.
، ان تق�ســوا انتــم فتقولــون �ــان ع�ــ� ابنــه وجــب ا�ضــا كذلــك ان تقولــوا لمــو� انــه  ثــم ان وجــب ألنــه قــال إلبراه�ــم خل�ــ��
ابنــه، فــان الــذي معــه مــن المعجــزات لــم �كــن �ــدون مــا �ان مــع ع�ــ�، فقولــوا: ان مــو� ا�ضــا ابنــه، وان �جــوز ان تقولــوا عــ� 

ە �مــا قــد ذكرتــه لليهــود. هــذا لمعــ�� انــه شــ�خه و ســ�دە وعمــه ورئ�ســه وامــ��
� واب��م). لة ان ع�� قال: (اذهب ا� ا�� � � ال�تب الم��

فقال �عضهم ل�عض: و��
� واب��ــم) فقولــوا ان جميــع الذيــن خاطبهــم  فقــال رســول هللا (ص): فــان كنتــم �ذلــك ال�تــاب تعلمــون فــان ف�ــه (اذهــب ا� ا��
� هــذا ال�تــاب م�طــل عل��ــم هــذا الــذي 

ع�ــ� �انــوا ابنــاء هللا �مــا �ان ع�ــ� ابنــه مــن الوجــه الــذي �ان ع�ــ� ابنــه، ثــم ان ��
ە، وانتــم  زعمتــم ان ع�ــ� مــن وجــه االختصــاص �ان ابنــا لــه، ألن�ــم قلتــم انمــا قلنــا انــه ابنــه ألنــه اختصــه �مــا لــم �ختــص �ــه غــ��
� واب��ــم)، ف�طــل ان �كــون  تعلمــون ان الــذي خــص �ــه ع�ــ� لــم �خــص �ــه هــؤالء القــوم اللذيــن قــال لهــم ع�ــ�: (اذهــب ا� ا��
االختصــاص لع�ــ�، ألنــه قــد ث�ــت عند�ــم �قــول ع�ــ� لمــن لــم �كــن لــه مثــل اختصــاص ع�ــ�، وانتــم انمــا حكيتــم لفظــة 
� واب��ــم) فقــد اراد غــ�� مــا ذهبتــم ال�ــه ونحلتمــوە، ومــا �در��ــم  ع�ــ� وتأولتموهــا عــ� غــ�� وجههــا، ألنــه اذا قــال: (اذهــب ا� ا��
� واب��ــم، وكذلــك نــ�ح، �ــل مــا اراد غــ�� هــذا. � معهــم وادم ا�� � اليهــم و�جمعــ�� لعلــه عــ�� اذهــب ا� ادم او ا� نــ�ح وان هللا يرفعــ��
� امورنا

(Al-Tabrasi: 20-1).فقال: فسكت النصارى وقالوا: ما راينا اليوم مجادال وال مخاصما مثلك وس�نظر ��

      In this polemic debate, the following strategies are found to be utilized by Prophet Moham-
mad (PBUH):
a. The use of pragma-dialectic strategies
A variety of pragma-dialectic maneuvers are instigated in this extract where the Prophet 
(PBUH) tries to attend to his audience’s demands in argumentation. In this vein, he ‘establishes 
a required communion’ from the very start of the argumentation stage, through the following 
question:
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tional conditions’ in the sense that a polemic debate starts with the statement of the beliefs 
and grounds of the religious discussion. In addition, he does not quote things that are outside 
the domain of religious argumentation.
b. The use of redressive strategies
Different redressiveness strategies have been implemented by Prophet Mohammad (PBUH) 
in this polemic. Although the argumentation process is heated, he utilizes pragmatic strate-
gies that prove his good-will in debating. For example, he uses the strategy of ‘notice, attend 
to H (his interests, wants, needs, goods)’ to convey that he has no rigid mentality, but his 
broad-mindedness and patience navigate the polemic discussion. He listens with all ears to the 
other arguers, and is in line with their interest to know the truth and to be on the safe side. As 
such, he attempts to pick them out of the dark of ignorance and being astray to the light of faith 
in Allah, the One God of all the worlds.
      Another strategy is his use of ‘exaggerate interests and sympathy with H’ where he finishes 
the discussion by a supplication or hope that they will be guided to the right way:

-انظروا ف�ه �قلوب معتقدة لإلنصاف يهد�م هللا.
-Think of it with fair hearts, may Allah guide you in the righteous way.
      Similarly, the Prophet (PBUH) indicates his inclination to seek agreement and eliminate 
disagreement with his arguers. This is enhanced by his adoption of the strategy ‘presuppose/
assert common ground’ and ‘assume reciprocity’. This is illustrated in:
لة �مو� او�- � .فهذا ما قلته ل�م انه ان وجب ع� هذا الوجه ان �كون ع��ر ابنه فان هذە الم��
-This is what I have said to you that your claim entails the conclusion that Moses deserves the 
status of the son of Allah more than Ezra does.
      The last two strategies are ‘give or ask for reasons’ and ‘give cooperation’. The Prophet is 
highly cooperative in his critical discussion, and he gives the other adversary the sufficient time 
with the gradual development of his arguments. Besides, he gives reasons for objections to 
their claims and conclusions:
)) ال ع� ط��ق الوالدة-   � )) و ((انه اب�� � � ال �سب ب�نه و��نه: ((�ا ب�� .ألن�م قلتم ان عظ�ما من عظمائ�م قد �قول ألجن��
-Since you have said that a great man with status of yours could say to a stranger who is not a 
kin: my son and he is my son, not in the sense of ancestry.
.انما احتججتم �ه يؤد��م ا� ما هو ا��� مما ذكرته ل�م-
-What you have grounded your argument upon leads to more than what I have mentioned to 
you.
Thus, the reason for his conclusion is the same claim or ground that they believe in.
Text (2):
ثــم اق�ــل عــ� النصــارى فقــال لهــم: وانتــم قلتــم ان القد�ــم (عــز وجــل) اتحــد �المســيح ابنــه، فمــا الــذي اردتمــوە بهــذا القــول؟ 
اردتــم ان القد�ــم صــار محدثــا لوجــود هــذا المحــدث الــذي هــو ع�ــ�، او المحــدث الــذي هــو ع�ــ� صــار قد�مــا كوجــود القد�ــم 
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not believe in they worship. As such, the polemic starts with the Jews’ statement that they 
believe that their Prophet ‘Ezra’ is the son of God. In the argumentative stage, the Prophet 
(PBUH) utilizes a variety of audience-directed strategic maneuvers. For instance, he establishes 
a ‘required communion’ by his question (ألق�ل قول�م �غ�� حجة؟ �

 Did you come to me with‘ (اجئتمو��
the expectation of accepting your ideas without a ground?’. Here, the Prophet (PBUH) attempts 
to gain a common ground with the antagonist Jews. Moreover, his arguments develop in the 
light of what they believe in as an acceptable postulate: e.g.( والن �ان ع��ــٌر ابــن هللا لمــا ظهــر مــن ا�رامــه 
 As you say that Ezra deserves being a son of God for his‘ ( .ب�ح�اء التوراة فلقد �ان مو� �النبوة او� واحق
revival of Torah, one can also, on this ground, argue that Moses deserves prophecy more than 
others’. Here, he conveys that the common ground or shared belief is that Ezra revives Torah 
and Moses has received it from Allah. This is also related to the strategy of ‘being in line with 
the context commitments and public beliefs’. 
      Besides, the Prophet does his best to ‘avoid contradictions that are unsolvable’.  This is ap-
parent in his saying: 
� اال�ــرام عــ� مــن قــال لــه: �ــا 

ا ألنــه قــد زادە �� (اف�جــوز عند�ــم ان �كــون مــو� اخــا � او شــ�خا او عمــا او رئ�ســا او ســ�دا او امــ��
ي؟) � او �ــا ســ�دي او �ــا عــ�� او �ــا رئ�ــ�� او �ــا امــ��

شــ���
-Is it acceptable in your religion that Moses could be a brother, sheikh, uncle, leader, master 
or prince since he has got more closeness to God as a great man could say, as a courtesy, to a 
stranger: my sheikh, master, uncle, leader or prince?
      This move does not contradict with what they have just reported. The conclusion or com-
parison here is based on the previous statement that a great man can say whatever he likes to 
a stranger as a kind of courtesy.
      Interestingly, the Prophet (PBUH) deploys the strategic maneuver ‘communicate disagree-
ments over values as disagreements over facts’. He clearly does not eliminate what the others 
believe in or show that he disagrees with them for a difference of values or a sense of prejudice 
or bigotry. Rather, he elucidates that their belief contrasts with mind and rational facts and in-
ferences. Their belief that the revival of Torah gives Ezra the status of being the son of God is, 
by default, an explicit contrast with the status of Moses. Additionally, giving the status of son 
to Ezra invokes giving the status of master or leader to Moses. All these comparisons and in-
ferences aim to implement the strategic maneuver of seeking ‘agreement’ with other arguers. 
The main objective of the polemic debate is to arrive at an agreement.
      The Prophet sets these aims by quoting from the other party’s beliefs and statements, as in:
)) ال ع� ط��ق الوالدة-  � )) و ((انه اب�� � � ال �سب ب�نه و��نه: ((�ا ب�� .ألن�م قلتم ان عظ�ما من عظمائ�م قد �قول ألجن��
-Since you have said that a great man with status of yours could say to a stranger who is not a 
kin: my son and he is my son, not in the sense of ancestry.
      It is also worth affirming that the Prophet (PBUH) ‘adheres to the activity type and institu-
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 همــا المدبــراِن، وقــد جئنــاك �ــا محمــُد لننظــَر مــا تقــول اّت�عتنــا فنحــن أســبُق ا� 
َ
وقالــت الثن��ــة: نحــن نقــول: ان النــوَر والظلمــة

الصــواِب منــك وافضــل، وان خالفتنــا خصمنــاك.
...

�َك له وكفرُت (�الج�ِت والطاغوت) ��ِل معبوٍد سواە. فقال رسول هللا (ص): امنُت �اِ� وحدە ال ��
� نحرە.

د ك�َد من �ك�د دينه �� ، وس�� �  ع� العالم��
ً
ا� ونذيرا� وحجة  للناس �ش��

َ
� �افة ثم قال لهم: اّن َهللا تعا� قد �عث��

� حجة؟ قالوا: ال. �م �غ��
�
� ألق�ل قول

ثم قال لليهود: اجئتمو��
 

ّ
� ا�ائ�ــل التــوراَة �عدمــا ذه�ــت ولــم �فعــْل بهــا ا� قــال: فمــا الــذي دعا�ــم ا� القــوِل �ــان ع��ــرا� ابــُن هللا؟ قالــوا: ألنــه اح�ــا لبــ��

ــه ابنــه.
ّ
ألن

فقــال رســول هللا (ص): فك�ــف صــاَر ع��ــٌر ابــن هللا دوَن مــو� وهــو الــذي جــاَء لهــم �التــوراة ورؤَي منــه مــَن المعجــزاِت مــا 
قــد علمتــم. وألن �اَن ع��ــٌر ابــن هللا لمــا ظهــر مــن ا�رامــه ب�ح�ــاء التــوراة فلقــد �ان مــو� �النبــوة او� واحــّق، وألن �اَن هــذا 
 اجــل مــن النبــوة، ألن�ــم ان كنتــم 

ً
لــة � ــه ابنــه فأضعــاف هــذە ال�رامــة لمــو� توِجــُب لــه م��

ّ
المقــدار مــن ا�رامــِه لع��ــر يوِجــُب لــه ان

ِء ا�اِئهــم لُهــّن فقــد كَفرتــم  � دن�ا�ــم مــن والدة االمهــات االوالد بــَو��
انمــا ت��ــدون �النبــوة الداللــة عــ� ســ��ل مــا ُ�شــاهدونه ��

، فوجــَب عند�ــم ان �كــون محدثــا مخلوقــا وان �كــون لــه خالــق صنعــه  � �ــا� وشــّبهتموە �خلِقــه واوَجبُتــم ف�ــه صفــاِت الُمحَدثــ��
وابتدعــه.

� انــه ابنــه عــ� معــ�� ال�رامــة وان لــم �كــن هنــاك والدة، �مــا قــد �قــول  � هــذا، فــان هــذا كفــر �مــا دللتــم، ل�نــا نعــ�� قالــوا: لســنا نعــ��
)) ال عــ� اث�ــات والدتــه مــن ألنــه قــد �كــون  � )) و ((انــه ابــ�� � ە ((�ــا بــ�� لــة مــن غــ�� � �عــض علمائنــا لمــن ي��ــد ا�رامــه وا�انتــه �الم��
� ال �ســب لــه ب�نــه و ب�نــه، وكذلــك لمــا فعــل هللا تعــا� �ع��ــر مــا فعــل �ان قــد اتخــذە ابنــا عــ� ال�رامــة ال  ذلــك لمــن هــو اجنــ��

عــ� الــوالدة.
لــة �مــو� او�، وان  � � (ص): فهــذا مــا قلتــه ل�ــم انــه ان وجــب عــ� هــذا الوجــه ان �كــون ع��ــر ابنــه فــان هــذە الم�� فقــال النــ��
هللا �فضــح �ل م�طــل ب�قــرارە و�قلــب عل�ــه حجتــه، انمــا احتججتــم �ــه يؤد��ــم ا� مــا هــو ا�ــ�� ممــا ذكرتــه ل�ــم، ألن�ــم قلتــم ان 
)) ال عــ� ط��ــق الــوالدة، فقــد تجــدون  � )) و ((انــه ابــ�� � � ال �ســب ب�نــه و��نــه: ((�ــا بــ�� عظ�مــا مــن عظمائ�ــم قــد �قــول ألجنــ��
)) وآلخــر ((هــذا ســ�دي)):  �

)) وآلخــر: ((هــذا ا�� � )) و ((ا�� �
)) وآلخــر: ((هــذا شــ��� �

: ((هــذا ا�� � ا�ضــا هــذا العظ�ــم �قــول ألجنــ��
� ال�رامــة زادە مثــل هــذا القــول، فــاذا �جــوز عند�ــم ان �كــون مــو� اخــا � 

و ((�ــا ســ�دي)) عــ� ســ��ل اال�ــرام، وان مــن زادە ��
 �

� اال�ــرام فقــال لــه: �ــا ســ�دي و �ــا شــ���
� اال�ــرام ممــا لع��ــر، �مــا ان مــن زاد رجــال ��

او شــ�خا لــه او ا�ــا او ســ�دا ألنــه قــد زادە ��
� ال�رامــة زادە مثــل هــذا القــول اف�جــوز عند�ــم ان �كــون مــو� اخــا 

و �ــا عــ�� و �ــا رئ�ــ�� عــ� ط��ــق اال�ــرام، وان مــن زادە ��
� او �ــا ســ�دي او �ــا عــ�� او �ــا 

� اال�ــرام عــ� مــن قــال لــه: �ــا شــ���
ا ألنــه قــد زادە �� � او شــ�خا او عمــا او رئ�ســا او ســ�دا او امــ��

ي؟ رئ�ــ�� او �ــا امــ��
وا وقالــوا: �ــا محمــد اجلنــا نتفكــر ف�مــا قــد قلتــه لنــا فقــال: انظــروا ف�ــه �قلــوب معتقــدة لإلنصــاف  قــال: فبهــت القــوم وتحــ��

يهد�ــم هللا.
  (Al-Tabrasi, 2011:20)
a. The use of pragma-dialectic strategies 
In this polemic debate, the opening stage involves the arguers’ issuance of their own stand-
points. They all agree upon the nature and aim of the argumentation. They affirm that they 
have certain beliefs and they ask the Prophet to either agree with them or justify his rejection 
to follow them. Similarly, the Prophet (PBUH) asserts his own belief and standpoint that he 
believes that there is no god but Allah, the Creator and the Lord of all beings, and that he does 
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In turn, the pragma-dialectic strategies could be achieved through the utilization of either of 
the strategies of ‘Establish the required communion’, ‘Adapt arguments to the H’s beliefs and 
preferences’ and so forth. Similarly, redressive strategies can employ ‘Notice, attend to H (his 
interests, wants, needs, goods)’, ‘Intensify interest to H’ and the like.         

4. Data Analysis and Results 
      The data of analysis are three randomly selected religious polemics taken from the Prophet 
Mohammad’s (PBUH) argumentations with Ditheist unbelievers, Christians and Jews. The anal-
ysis proceeds according to each strategy in the model developed in Fig. (1) above. The analysis 
of these strategies is followed by an evaluation of the effectiveness of the Prophetic ‘strategic 
maneuvering’ in the light of the effectiveness principles suggested by O’Keefe’s (2009) elabo-
rated on in the previous section. Each text will be analyzed in terms of the model developed.
4.1 The Pragmatic Analysis of Strategies of Audience-Directed Maneuvers
      Here, only the pragma-dialectic and rhetorical maneuverings and redressive strategies will 
be qualitatively analyzed. The texts analyzed are as follows:
Text (1):

 عند رسوِل هللا (ص� هللا عل�ه واله) اهل ... اد�ان: اليهود، والنصارى... والثن��ة...
�
اجتمَع يوما

فقالــت اليهــود: نحــن نقــول: ع��ــُر بــن هللا، وقــد جئنــاك �ــا محمــُد لننظــر مــا تقــوُل فــان ات�عتنــا فنحــن أســبُق ا� الصــواِب منــك 
وافضــل، وان خالفتنــا خصمنــاك.

وقالــت النصــارى: نحــن نقــول: ان المســيَح ابــُن هللا اتحــد �ــه، وقــد جئنــاك �ــا محمــُد لننظــر مــا تقــول فــان ات�عتنــا فنحــُن أســبق 
ا� الصــواِب منــك وافضــل، وان خالفتنــا خصمنــاك.

...
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literal counterparts (ibid).
ii. Maneuvers involving different arguments
      For at least two different maneuvers involving presentation of substantively different argu-
ments, there is sufficient meta-analytic evidence to underwrite some conclusions about mean 
effect sizes: one-sided versus two-sided messages and culturally-adapted versus unadapted 
value appeals.
a.One-sided versus two-sided messages
      One choice advocates can face is whether to ignore opposing arguments or to discuss them. 
A “one-sided” message presents supportive arguments only and so ignores opposing argu-
ments; a “two-sided” message both presents supporting arguments and discusses opposing 
arguments. Obviously, one-sided and two-sided messages differ in argumentative content; that 
is, this is not merely a contrast between two different ways of presenting the same arguments, 
but rather a contrast between two substantively different sets of arguments.
      There is an important variation in how two-sided messages can discuss opposing consider-
ations. “Refutational” two-sided messages discuss opposing arguments by attempting to refute 
them (undermine them); “nonrefutational” two-sided messages mention opposing consider-
ations but do not try to refute them directly (but instead commonly try to overwhelm them 
with supportive arguments). Refutational two-sided messages enjoy a general persuasive ad-
vantage over one-sided messages (ibid).
b.Adapting appeals to cultural values
      It is a commonplace of effective persuasion that one’s arguments should be “adapted” to 
one’s audience. There are of course a great many different bases on which appeals might be 
adapted to audiences, but one obviously important basis for appeal adaptation is provided by 
the audience’s values. Arguments that suggest that the advocated view is connected to rela-
tively important audience values (compared to less important ones) presumably are likely to 
be more persuasive. This might be seen as a particular realization of the class of strategic ma-
neuvers that is called ‘‘adaptation to audience demand’’: pu�ng the topics of the discussion 
in a perspective which is expected to appeal to the audience.  A meta-analytic review of the 
research concerning the adaptation of consumer advertising appeals to the audience’s cultural 
values found that, as one might expect, culturally-adapted value appeals are significantly more 
persuasive than their unadapted counterparts (ibid).                                
         Pulling together all what has been introduced and discussed above , the model developed 
here can be sketched out in Fig. (1) below:
In this model, each arrow is to be read as ‘by means of’. Therefore, the pragmatic strategies 
of the ‘audience-directed’ maneuvers can be actualized by pragma-dialectic and/or redressive 
strategies. 
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appeals (ones emphasizing the desirable aspects of compliance with the advocated view) and 
loss-framed appeals (ones emphasizing undesirable aspects of noncompliance). A meta-analyt-
ic review of such studies concluded that there is no dependable difference in the persuasive-
ness of these two appeal forms (ibid). 
b.Explicit conclusions
      A second maneuver available to communicators or advocates is to state explicitly the overall 
conclusion or point of one’s message, as opposed to leaving that conclusion implicit (unstated). 
Obviously, this message variation does not alter the substantive arguments advanced in the 
message; all that change is whether the advocate overtly draws the overall conclusion for the 
audience. The relevant empirical studies compare the persuasiveness of two messages that 
vary in whether they contain such an explicit conclusion. A meta-analytic review of such studies 
suggests that messages containing an explicit statement of the advocate’s overall conclusion 
are significantly more persuasive than parallel messages omi�ng such a statement (ibid).
c.Identification of information sources
      Another strategy that advocates might deploy is to explicitly identify the source(s) of opinion 
and information that are presented in the message. An advocate who identifies information 
sources in this way is not making any new or different appeals; the advocate is merely specifying 
the sources relied upon for the arguments that were made. In the relevant empirical research, 
then, what varies is whether the message contains such identification of information sources. 
A meta-analytic review of this research concluded that messages providing such source identi-
fication are more persuasive than counterpart messages omi�ng that information (ibid).
d.Argument completeness
      Advocates can vary the degree to which they completely spell out their arguments – the 
degree to which they provide invokes explicit articulation of premises and conclusions, support-
ing information, and so forth. In the relevant experimental studies, the two messages advance 
the same arguments; what varies is the degree to which the argument is articulated (expressed 
completely). Meta-analytic review of such studies reported a significant persuasive advantage 
for messages with more complete supporting arguments. That is, more complete renditions 
of an advocate’s supporting arguments are likely to be more persuasive than less complete 
arguments (ibid). 
e.Figurative versus literal expressions
      The relative persuasiveness of figurative expressions (especially metaphors) and corre-
sponding literal expressions has been explored in a number of studies. In this research, the two 
messages advance the same underlying arguments, but where one message employs more 
literal language (e.g., “television has harmful effects”), the other uses a figurative expression 
(e.g., “television is poison”). Figurative messages have been found more persuasive than their 
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ment. This explains, for instance, why in the opening stage the status of a widely shared value 
judgment may be conferred on personal feelings and impressions, and the status of a fact on 
subjective values. In the argumentation stage, strategic adaptation to audience demand may 
be achieved by quoting arguments the other party is known to agree with or by referring to 
argumentative principles that party may be expected to adhere to (ibid: 5-6).
       In addition to the commitments that are part of their frame of reference as an audience, 
the arguers participating in an argumentative discussion “have also acquired commitments by 
making the argumentative moves they have made in the discourse. These commitments can 
be externalized by identifying the (direct or indirect) speech acts the parties have performed in 
making these moves” (Eemeren and Garssen, 2011: 8). They can be derived from the identity 
and correctness conditions applying to these speech acts. In this way the analyst can determine 
the sets of commitments the parties have accumulated at a certain point in the discourse, 
which define the ‘dialectical situation’ at that point. Together with the ‘rhetorical situation’, 
defined by commitments to be identified with the help of contextual information and the insti-
tutional conventions of the communicative activity type in which the argumentative discourse 
takes part, the dialectical situation provides a full picture of the argumentative situation at a 
particular point in the discourse. In handling audience demand in their strategic maneuvering, 
the arguers have to deal both with the requirements stemming from the views and preference 
that define their audience’s frame of reference and with the requirements stemming from the 
commitment sets of the discussants that define the argumentative situation (ibid: 8-9) (See 
also Graig, 2011: 2-3).
3. O’Keefe’s (2009) taxonomy of effective strategic maneuvers.            Here, this taxonomy of 
persuasive potency in the argumentative maneuvers is deployed in the analysis to evaluate 
the effectivity of the Prophetic maneuvers. O’Keefe (ibid: 285-92) argues that the persuasive 
effectiveness has to do with the effectiveness of message variations that have already been 
subjected to meta-analytic review. This evaluation provides a sense of the potential persuasive 
advantage that an advocate might obtain by choosing the more persuasive strategic option. 
The taxonomy is as follows:
i. Maneuvers involving the same arguments
      There is sufficient meta-analytic evidence to permit some conclusions about mean effect 
sizes for at least five different maneuvers involving messages that offer the same argumenta-
tive considerations: gain-loss appeal framing, explicit versus implicit conclusions, identified ver-
sus unidentified information sources, complete versus incomplete (enthymematic) arguments, 
and figurative versus literal expressions.
a.Gain-loss appeal framing
      One strategic maneuver available to advocates involves a contrast between gain-framed 
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Strategy 10: Offer or promises. S and H are good co-operators that they share some goals or 
S is willing to help to achieve those goals. Promise or offer demonstrates S’s good attention in 
satisfying H’s positive-face wants, even if they are false. 
Strategy 11: Be optimistic. S assumes that H wants S’s wants for S (or for S and H) and will help 
to obtain them. This usually happens among people with close relationship.
Strategy 12: Include both S and H in the activity. Here, S manipulates the subject of an activity 
is done together. S uses an inclusive ‘we’ from when S actually means ‘you’ or ‘me’. Inclusive 
form ‘we’ is usually used in the construction ‘let’s’.
Strategy 13: Give (or ask for) reasons. S uses H as the reason why S wants something so that it 
will seem reasonable to the hearer. S assumes (via optimism) that there are no good reasons 
why H should not or cannot cooperate.
Strategy 14: Assume or assert reciprocity. S asks H to cooperate with him by giving evidence of 
reciprocal rights or obligations between S and H.
Strategy 15: Give gi�s to H (goods, sympathy, understanding, cooperation). S satisfies H’s Pos-
itive Face want by giving gi�, not only tangible gi�s, but human relation wants which are the 
wants to be liked, admired, cared about, understood, listened to, etc. in other words, this strat-
egy is usually used for the benefit of H.
2. Prgma-dialectic strategies of ‘adaptation to audience demands’ developed by Eemeren 
(2009) and Eemeren and Houtlosser (2009). As such, in pragma-dialectic treatments of strate-
gic maneuvering, adaptation to audience demands is given a crucial role in the study of aspects 
of argumentative maneuvers. As regards audience-directed adjustments, the moves a protag-
onist or antagonist makes should, in each stage of the argumentative discourse, be adapted to 
‘audience demand’ in such a manner that they are finally viewed as acceptable acts or turns 
to the other party in the light of party’s beliefs and preferences. Here, it should also be taken 
into account that argumentative moves that are regarded as appropriate by some participants 
may not be received as appropriate by some others. Generally speaking, adaptation to audi-
ence demand will progress in each stage of the argumentation in order to reach the reliable 
and “required ‘communion,’ relying on ‘endoxa (beliefs and opinions that are accepted by the 
public,’ ‘specific concessions’ and ‘contextual commitments’ where this is possible” (Eemeren 
and Houtlosser, 2009: 5-6).
         In the confrontation stage, this second aspect of ‘strategic maneuvering’ may manifest 
itself, for example, in the avoidance of contradictions between the parties that appear unsolv-
able. One way of avoiding such unsolvable contradictions is to communicate disagreement 
with respect to values as disagreement over facts, since disagreements over facts are generally 
easier to accommodate. As a rule, it is assumed that each party’s efforts are directed at assign-
ing the status enjoying the widest agreement to the elements on which he is basing his argu-



PROF. DR. FAREED H. AL-HINDAWI      LECTURER. D. MUSAAB A. AL-KHAZAALI

  Thilhujja 1437 October 2015 31

Strategy 1: Notice, attend to H (his interests, wants, needs, goods). This output proposes that S 
should take notice of facets of H’s conditions.   
Strategy 2: Exaggerate (interest, approval, sympathy with H)
This is o�en done with overstated intonation, stress, and other aspects of prosodic, as well as 
with intensifying modifiers. 
Strategy 3: Intensify interest to H. S wants to share his/her interest to H as a form of S’s contri-
bution into the exchange. Consequently, S exaggerates facts as well as s/he makes good story 
to draw H as a participant into the conversation, and H also usually uses tag questions like 
‘uhuh’, ‘what do you think?’, etc.
 Strategy 4: Use in-group identity markers. By using any of the innumerable ways to convey 
in-group membership, S can implicitly claim the common ground with H that is carried by that 
definition of the group. These include in group usages of address forms, of language or dialect, 
of jargon or slang, and of ellipsis. 
Strategy 5: Seek Agreement. This involves: 
• Safe topics. The raising of ‘safe topics’ allows S to stress his agreement with H and therefore 
to satisfy H’s desire to be ‘right’, or to be corroborated in his opinions.
• Repetition. Agreement may also be stressed by repeating part or all of what the preceding S 
has said in the conversation and by using that function to indicate emphatic agreement (‘yes’, 
‘Really’, etc) whenever someone is telling story.
      Strategy 6: Avoid Disagreement. This strategy includes:
• Token agreement. S may go in twisting their utterances so as to appear to agree or to hide 
disagreement-to respond to a preceding utterance with ‘yes, but…..’ in effect, rather than a 
blatant ‘No’.
• Pseudo-agreement. Another example of apparent or pseudo-agreement is found in English in 
the use of ‘then’ as a conclusory marker.
• White lies. S may do white lie to hide disagreement. By doing this, S is saving H’s face.
• Hedging opinions. To so�en FTA of suggesting, criticizing or complaining, hedges may also be 
used. 
Strategy 7: Presuppose/ raise/ assert common ground. 
Strategy 8: Jokes. Jokes can be used to stress the fact that there must be some mutual back-
ground knowledge and values that S and H share. That is why the strategy of joking may be 
useful in diminishing the social distance between S and H.
Strategy 9: Assert or Presuppose S’s knowledge of and concerns for H’s wants. It is the way to 
indicate that S and H are co-operators, and thus potentially to put pressure on H to cooperate 
with S. S wants to assert and imply knowledge of H’s wants and willingness to fit one’s own 
wants in with them.
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1. Introduction
      This study is an attempt to tackle ‘strategic maneuvering’ in Prophet Mohammad’s (Peace 
be upon him and his progeny (herea�er, PBUHP)) polemics. As such, the study is in line with 
the assumption that the Prophet and his progeny (PBUT) have set the roots of many human 
sciences such as grammar, poetics, rhetoric, lexicology, linguistic studies and other disciplines 
(see Al-Sadr, 1951: 33-8). One of the main branches of linguistics is pragmatics and one of its 
recent significant approaches is ‘strategic maneuvering’. In this vein, the current paper aims 
to find out how ‘strategic maneuvering’ is reflected and manifested in the Prophet’s polemics 
with unbelievers, Christians and Jews. More specifically, this study aims at
a. Showing the pragmatic devices utilized by the Prophet to fulfill the audience-oriented aspect 
of strategic maneuvering.
b. Evaluating the effect of such utilization.
c. Finding out the most common strategies of the audience-demand maneuvers.
       It is hypothesized that:
a. Prophet Mohammad (PBUHP) utilizes pragmatic devices that are best adapted to the audi-
ence demands, but in a way that accords with his religious goals and intent. 
b. The Prophet’s use of the strategies to adapt to the audience-demands is highly effective to 
persuade the other party.
c. The most common strategies are seeking agreement, quote from other’s arguments and 
explicit conclusions.
      To achieve the aims of the study and test its hypotheses, the following procedures are ad-
opted:
a. Reviewing the literature on ‘strategic maneuvering’ and polemics.
b. Developing a model for analyzing the audience-directed aspect of strategic maneuvering.
c. Conducting a qualitative and quantitative analysis of some randomly selected polemic ex-
tracts and discussing its results. The statistical tool for analysis will be the percentage equation.
       It should be noted that the translation of the data is made by the researchers themselves 
since there is no available translation of it.
2. Literature Review
2.1 Strategic maneuvering: A General Overview  
      The concept of ‘strategic maneuvering’ develops within the pragma-dialectic model of argu-
mentation set by Eemeren and other scholars (cf. Eemeren and Houtlosser, 2000, 2006, 2009) 
to deal with argumentation. This model is called the pragma-dialectic model of ‘critical discus-
sion’  In this regard, the model of a critical discussion provides an overview of the argumenta-
tive moves or turns that are pertinent to the completion of each of the discussion stages that 
progresses “the process of resolving a difference of opinion on the merits in each particular 
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stage” (ibid). Within this model, another problem that concerns the status of rhetoric in argu-
mentation has been motivated. Dialectic and rhetoric should be theoretically and empirically 
linked together in any study of verbal argumentation since in all discussion stages, the rhetori-
cal goals of the parties will depend on – “and therefore run parallel with – the dialectical goals” 
(Eemeren and Houtlosser, 2002: 2-3; cf. Eemeren and Grootendorst, 2004: 9-12). In previous 
studies, there has been a split between rhetoric and the pragma-dialectic study of argumenta-
tion. This split has led to a yawning conceptual and communicative gap between argumenta-
tion scholars opting for a dialectical approach and protagonists of a rhetorical approach. This 
gap is supposed to challenge “the development of a full-fledged theory of argumentation and 
it is, thus, unnecessary” (Eemern and Houstlosser, 2009: 23-4).
      In an earlier study, Eemeren and Houtlosser (2006: 38) eliminate the sharp and infertile 
division between the dialectical approach and the rhetorical approach to argumentative dis-
course via affirming that if they are demarcated in a liberal way, the two approaches can be 
viewed as complementary. In pragma-dialectics, the concept of ‘dialectic’ is defined pragmati-
cally as a method for the systematic treatment or approach to critical exchanges and moves in 
verbal communication and interaction “to move from conjecture and opinion to more secure 
(descriptive, evaluative, or inciting) standpoints” (ibid). On the other hand, rhetoric can best 
be defined as “the theoretical study of the various kinds of persuasion techniques that can be 
effective in argumentative practice” (ibid). In sum, rhetoric is the science of persuasion.
        Eemeren and Houtlosser (2001: 151) present the first definition of ‘strategic maneuvering’ 
as parties’ “attempt to make use of the opportunities available in the dialectical situation for 
steering the discourse rhetorically in the direction that serves their own interests best”. The 
participants’ interests can be fundamentally envisioned as having their views prevail. There-
fore, presumably any device or move that advocates may utilize to facilitate their process of 
persuasion will be regarded as a ‘strategic maneuver’ (see O’Keefe, 2009: 285).
      Additionally, Eemeren and Houtlosser (2009) argue that
In practice, argumentative moves that are rhetorically strong in the sense that they are effec-
tive in persuading a critical audience will more o�en than not be in accordance with the dialec-
tical norms applying to the discussion stage in which these moves are made. (p. 4; cf. O’Keefe, 
2009: 292)  
      This is based on an earlier assumption that the concept of ‘strategic maneuvering’ is delin-
eated, as asserted by Eemeren and Houtlosser (2000), as:
The balancing of people’s resolution-minded objective with the rhetorical objective of having 
their own position accepted regularly gives rise to ‘strategic maneuvering’ as they seek to fulfill 
their dialectal objectives without sacrificing their rhetorical potentialities. (p. 1)
      This means that the notion of ‘strategic maneuvering’ is developed to be a gap-bridging tool 
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between rhetoric and pragma-dialectic since the gap is useless. As such, rhetorical devices are 
seen as what the party utilizes for the sake of his/her persuasive effectiveness at the dialectic 
level. 
2.1.1 Dialectic Stages and Strategic Maneuvering
‘Strategic maneuvering’ works in all the dialectical stages of the critical discussion, which can 
be listed as follows:
1- The confrontation stage where the interlocutors establish that they have a difference of 
opinion. 
2- The opening stage where the interlocutors decide to resolve this difference of opinion. They 
determine their points of departure: they agree upon the rules of the discussion and establish 
which propositions they can use in their argumentation. 
3- The argumentation stage where the standpoints are challenged and defended. 
4- In the concluding stage, the discussion parties evaluate to what extent their initial difference 
of opinion has been resolved and in whose favor. (Eemeren et al., 1992: 34-35)
2.2 Aspects of Strategic maneuvering
      According to Eemeren (2009, 2010), the analysis of ‘strategic maneuvering’ divides the 
rhetorical dimension into three basic inseparable aspects: topic potential, audience demand 
and presentational devices. In this vein, ‘strategic maneuvering’ manifests itself in argumenta-
tive discourse in the various adaptations and choices that are taken from the topical potential 
available at a given stage in the discourse, in audience-oriented framings of the argumentative 
moves and acts, “and in the purposive use of presentational devices. In actual argumentative 
practice these aspects usually work together.” (Eemeren and Houtlosser, 2009: 4). To abide 
by the aims of the study, only the second aspect, i.e. adaptation to audience-demands will 
be focused on in the development of the eclectic model of analysis, which is presented in the 
following lines.
3. The Eclectic Model of Analysis
      The model developed here is based on the studies previously conducted on the pragmatic 
strategies oriented toward the audience demands or the rights of the addressee. Accordingly, 
the model is composed of the following strategies:
1.Brown and Levinson’s (1987) strategies of redress or ‘positive politeness strategies’. Although 
these strategies aim to explicate polite behaviour in communication, they can be deployed 
for the analysis of the pragmatic communicative tools that are oriented or directed to the ad-
dressee’s positive face, his perennial desire that his wants (or the actions/ acquisitions/ values 
resulting from them) should be thought of as desirable. As such, they are related to the audi-
ence demand aspect of strategic maneuvering. The outline of these strategies  is as follows (see 
Brown and Levinson (ibid: 102-4):
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Abstract
This study is an attempt to tackle ‘strategic maneuvering’ in Prophet Mohammad’s (Peace 
be upon him and his progeny) polemics. As such, the study is in line with the assumption 
that the Prophet and his progeny (Peace be upon him and his progeny) have set the roots of 
many human sciences such as grammar, poetics, rhetoric, lexicology, linguistic studies and 
other disciplines.  One of the main branches of linguistics is pragmatics and one of its recent 
significant approaches is ‘strategic maneuvering’. In this vein, the current paper aims to 
find out how ‘strategic maneuvering’ is reflected and manifested in the Prophet’s polemics 
with unbelievers, Christians and Jews. It is hypothesized that (١) Prophet Mohammad 
(Peace be upon him and his progeny) utilizes pragmatic devices that are best adapted to 
the audience demands, but in a way that accords with his religious goals and intent, (٢) 
the Prophet’s use of the strategies to adapt to the audience-demands is highly effective to 
persuade the other party and (٣) the most common strategies that are audience-oriented 
are seeking agreement, quote from other’s arguments and explicit conclusions. The study 
involves data analysis of three debates delivered by the Prophet with Ditheists, Jews and 
Christians. To achieve this aim, an eclectic model is developed. On the basis of the results 
of data analysis, certain significant conclusions have been arrived at: Prophet Mohammad 
(Peace be upon him and his progeny) has been persuasive in the implementation of the 
pragma-dialectic strategies of maneuvering to develop his arguments in a way that was 
in line with his audience or arguers’ demands and this confirms the first hypothesis of 
the study. Besides, his use of the pragma-dialectic maneuvers that are adapted to the 
audience’s demands is highly persuasive and effective through the utilization of certain 
maneuvers such as explicit conclusions, gain-appeal framings and complete arguments. 
This also verifies the second hypothesis. The most common strategies used by the Prophet 
are seeking agreement, quote from other’s arguments and explicit conclusions, and this 
fulfills the third hypothesis of the study.
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        Section Five
   
General Conclusions:
       Ahlul-Bait(Pbut)suffered too much throughout their life: they experienced imprisonment, 
deportation, poisoning, and killing on the hands of their enemies, who pretended to be Mus-
lims. They were given no opportunities to exhibit their real thoughts, abilities, or knowledge. 
Few chances were given to them trough which they produced such masterpieces as those men-
tioned in this paper in which they set the first pillars and principles in the fields of sociology, 
administration and human rights although their heritage was deliberately obliterated. Hence, 
much of  their work was lost. However, the remaining part is fantastically illuminating. 
     It goes without saying that the reader will find out that there are certain common aspects 
of the three topics chosen in this paper. First of all, they have divine origins and orientations 
which have greatly assisted in making them more practical, comprehensive and comprehensi-
ble. The second thing is that they consist a nearly similar number of items or clauses. Most im-
portantly, they constitute one whole in application: they integrate each other. In other words, 
through assembling these masterpieces, one can get a full constitution to produce a well-rec-
onciled society. 
      It is throughout these three documents that the ‹other› is respected and highly considered, 
although through pressing the rights of the ‹self›. This shows the orientation of the Ahlul-Bait 
school which differs thoroughly from the other Islamic schools which give regard to the ‹self› 
at the expense of  humiliating the ‹other›. In fact some of the other schools have given birth to 
excommunicatory (Takfiri, declaring others apostates or infidels) schools, which have put the 
Islamic world, and the world as a whole into the current predicament. 
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  When the Imam wrote this section, he kept in mind the non-Islamic behaviour of  the gov-
ernments in his time  towards their subjects(ra›iyah). Oppression was the dominant feature of 
such governments. They were not elected, therefore, they oppressed their people and abased 
them. Hence, the Imam tried to show the right way of governing people with justice.    

4.3 Conclusions      
     In his Treatise on Rights(Risalat Al-Huqooq), Imam Ali As-Sajjad, the descendant of the 
Prophet›s school, put the principles of Islam into practice. Throughout his life, and particularly 
in the period of his Imamate, he used to bear food on his back at night to offer assistance to 
those who were in need of it: the orphans, the needy, the widows, and so on. So he introduced 
actual acts before theoretical speech. 
    In this Treatise, he introduced the first Islamic and international declaration of human rights. 
It came into being before 1400 years, when no other declarations, agreements, or principles of 
such rights were known.
     The Treatise on Rights bears seeds of success. Firstly,  The principles of the Treatise spring 
from a divine source. Secondly, it directly addresses the human soul of the individual rather 
than the whole society. Another factor is its treatment of the minutest details working inside 
the individual, on the contrary of what happens in man-made documents, which address the 
society as a whole.
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      The right of the slave (mawlā) whom you have favored (by freeing him) is that you know 
that Allah has made you free him a means of access to Him and a veil against the Fire. Your 
immediate reward is to inherit from him-if he does not have any maternal relatives-as a com-
pensation for the property you have spent for him, and your ultimate reward is the Garden 
(Chi�ck, 2006: 11)..
     As mentioned earlier, the Imam used to treat his slaves kindly according to the divine doc-
trine of Islam. Throughout his life, he emancipated slaves. He also used to offer them money 
to help them start their new life. In fact he led a vigorous revolution-in our modern terms- for 
slave emancipation.
                                  حق الزوجة
 وأمــا حــق الزوجــة فــأن تعلــم أن هللا عــز وجــل جعلهــا لــك ســكنا وأ�ســا فتعلــم أن ذلــك نعمــة مــن هللا عل�ــك فتكرمهــا وترفــق بهــا،
2010، ك وتطعمها وتكسوها و�ذا جهلت عفوت عنها(ط���  و�ن �ان حقك عليها أوجب فان لها عل�ك أن ترحمها ألنها أس��
171 :).                                       
Right of Wife 
 The right of your wife (mamlūka) is that you know that Allah has made her a repose and a 
comfort for you; you should know that she is Allah›s favour toward you so you should honour 
her and treat her gently since she is your prisoner (asir) whom you feed and clothe. If she is 
ignorant you should pardon her (Chi�ck, 2006: 10). 
  A great deal of controversy about the rights of women is nowadays raging. Politicians try to 
exploit the situation to get more votes by pretending that they are proponents of women. But 
in practice, some of them do injustice when treating their women: wife, daughter, sister, and 
so on.
  Imam As-Sajjad(Pbuh), as it is clearly shown in this section, asks the man to be kind to his wife 
and treat her with compassion since she has been created to accompany and assist him in his 
life. Even the ignorant wife should be pardoned and gently treated.
                               حقوق الرع�ة
 وأمــا حــق رعيتــك �الســلطان فــأن تعلــم أنهــم صــاروا رعيتــك لضعفهــم وقوتــك ف�جــب أن تعــدل فيهــم وتكــون لهــم �الوالــد
16 :2010 ، الرح�ــم، وتغفــر لهــم جهلهــم، وال تعاجلهــم �العق��ة،و�شــكر هللا عــز وجــل عــ� مــا آتــاك مــن القــوة عليهم(ط�ــ��
1).                                            
Rights of Subjects(Citizens)
 The right of your subjects through authority is that you should know that they have been made 
subjects through their weakness and your strength. Hence it is incumbent on you to act with 
justice toward them and to be like a compassionate father toward them. You should forgive 
them their ignorance and not hurry them to punishment and you should thank Allah for the 
power over them which He has given to you (Chi�ck, 2006: 9).
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. 
   Know-Allah have mercy upon you-that Allah has rights against you and that these encompass 
you in every movement through which you move, every rest through which you rest, every way 
station in which you reside, every limb which you employ, and every instrument which you put 
to work. Some of these rights are greater and some less(Chi�ck, 2006: 5).
    The opening clause starts with the divine rights on the human being. They are requested 
every now and then since this human being should be on alert all the time to please his Great 
Creator.
       However, we shall opt for the most controversial topics in modern time. One of them is 
that of slave emancipation. Imam Ali As-Sajjad in the Treatise on Rights concerning the rights 
of slaves says:
                                 حق المملوك
� فــأن تعلــم أنــه خلــق ر�ــك، ولحمــك ودمــك وأنــك تمل�ــه، ال أنــت صنعتــه دون هللا، وال خلقــت  وأمــا حــق رعيتــك �ملــك ال�مــ��
 لــه ســمعا وال �ــ�ا وال أج��ــت لــه رزقــا، ول�ــن هللا كفــاك ذلــك �مــن ســخرە لــك، وأئتمنــك عل�ــه، واســتودعك إ�ــاە لتحفظــه
ته فتطعمــه ممــا تــأ�ل، وتل�ســه ممــا تل�ــس، وال ت�لفــه مــا ال �طيــق، فــإن كرهتــه خرجــت إ� هللا منــه،  ف�ــه، و�ســ�� ف�ــه �ســ��
175 :2010 ،                       .(واســ��دلت �ــه، ولــم تعــذب خلــق هللا، وال قــوة اال �ا�(ط�ــ��
Rights of Slave 
 The right of your slave (mamlūk) is that you should know that he is the creature of your Lord 
and your flesh and blood. You own him but you did not make him; Allah made him. You did 
not create any of his limbs, nor did you supply him with his sustenance; on the contrary, Allah 
gives you the sufficiency for that. Then He subjugated him to you, entrusted him to you, and 
deposited him with you so that you may be safeguarded by the good you give to him. So act 
well toward him, just as Allah has acted well toward you. If you dislike him, replace him but do 
not torment a creature of Allah. And there is no strength save in Allah(Chi�ck, 2006: 10)..

     According to the Imam, the slave is regarded a free man since Allah has bestowed him all 
senses owned by a free man. Therefore, the owner of the slave has no right to humiliate him. 
On the contrary, he should be treated kindly: he should be fed from the same food of the 
owner, clothed similar clothes to his owner›s, and be regarded as one member of the owner›s 
family. Furthermore, he should be emancipated in the right time. Not only this, but the eman-
cipated slave should receive what assists him in his new life of freedom:
                                حق الخادم
 وأمــا حــق مــوالك، الجار�ــة عل�ــه نعمتــك، فــأن تعلــم أن هللا جعلــك حام�ــة عل�ــه، وواق�ــة ونــا�ا، ومعقــال، وجعلــه لــك وســ�لة
� العاجــل إذا

اثــه �� � اآلجــل و�ح�ــم لــك �م��
� ذلــك ثــواب منــه ��

 وســ��ا ب�نــك و��نــه، ف�الحــري أن �حج�ــك عــن النــار ف�كــون ��
 لــم �كــن لــه رحــم م�افــأة لمــا أنفقتــه مــن مالــك عل�ــه، وقمــت �ــه مــن حقــه �عــد إنفــاق مالــك، فــإن لــم تخفــه خ�ــف عل�ــك أن ال
203 :2010 ، اثــه (ط�ــ��                                  .(�ط�ــب لــك م��
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Section Four
The Treatise on Rights
4.1 Imam Ali bin Al-Husain As-Sajjad and Human Rights

The fourth Imam As-Sajjad, son of Imam Al-Husain (Zainul-Abideen: which literally means the 
ornament of the worshipers) was born in Medina 38|658-9 and was famous for his As-Saheefa 
As-Sajjadiya which deals with supplications, as well as the Treatise on Rights(in Arabic Risalat 
Al-Huqooq)(Chi�ck, 2006: 3). 
     It is to be noted that the West is proud of such attempts in issuing the Magna Carta in Britain 
in 1215, which they consider the first charter of rights. That was followed by the American Con-
stitution which included the Bill of Rights, that gave no rights to the black people in America. In 
1948, the United Nations adopted the Charter of Human Rights, where rights are given when 
they are to the advantage of the givers. This shows the nature of the man-made laws.   
    The Treatise on Rights introduced by Imam Ali As-Sajjad is a treatise which depends on the 
divine principles of Islam. This is why it is of different nature.
    This Treatise contains 51 items arranging the rights scheduled on the individual, starting with 
the rights of Allah and ending with the rights of the individual on himself. The individual›s body 
members have their own rights: the tongue, the hands, the legs and so on. What the individual 
does as acts have their rights: his prayers, his fasting, his alms, and so on.
   The word(right)(haqq in Arabic) needs some explanation. The word(haqq) in addition to its 
meaning as (right) has other meanings such as (suitableness, justice, truth, reality, correctness, 
properness, appropriateness, necessity, incumbency, obligation, due, and duty)(Chi�ck, 2006 
: Appendix: 2)  
    It is worth mentioning that Imam As-Sajjad himself practised emancipating slaves throughout 
his life. In fact he used to do so and ask each slave to pray for Allah to emancipate the Imam 
from Hell in the herea�er. Then he paid them the necessary money and equipment to lead a 
new life of freedom. Therefore, he was not a mere theoretician in the field of human rights, but 
a great incorporator of what he said and theorized.

 4.2 Analyzing Some Clauses of the Treatise on  Rights

The opening clause goes as follows:
لة نزلتها، أو جارحة قلبتها، � � �ل حركة تحركتها أو سكنة سكنتها، أو م��

 اعلم رحمك هللا، إن � عل�ك حقوقا مح�طة �ك، ��
9 :2010 ،           .(أوآلة ت�فت بها، �عضها أ��� من �عض(ط���
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        In another place he says:
� ذلــك ر�اضــة منــك لنفســك، ورفقــا برعيتــك،

 و�ن ظنــت الرع�ة�ــك ح�فــا فأصحــر لهــم �عــذرك، واعــدل عنــك ظنونهــم ب�صحــارك، فــإن ��
                 .(و�عــذارا ت�لــغ �ــه حاجتــك مــن تق��مهــم عــ� الحق(حمــود، 1999: 88
    If any of your subjects should suspect you of an injustice, explain to them your justification. By your 
explanation turn their suspicions away from yourself. Thereby you train your soul(nafs), act kindly to 
your subjects and justify (yourself)in a manner to attain your need, i.e., se�ng them in the way of the 
truth(2011:20, �

    .(قــر��
The words talk for themselves. The ruler is given the guidelines to deal with his citizens in justice, and 
how to convince those who suspect the ruler of injustice. 
    In another place in the Epistle, Imam Ali orders his Governor not to behave like greedy beasts towards 
his subjects(citizens):
� الديــن

 وأشــعر قل�ــك الرحمــة للرع�ــة والمح�ــة لهــم واللطــف بهــم، وال تكونــن عليهــم ســ�عا ضار�ــا تغتنــم أ�لهــم، فإنهــم صنفــان إمــا أخ لــك ��
� الخلق(حمود،1999:16

                                                                .(و�ما نظ�� لك ��
     Infuse your heart with mercy, love and kindness for your subjects. Be not in face of them a voracious 
animal, counting them as easy prey, for they are of two kinds: either they are your brothers in religion 
or your equals in creation(2011:5, �

 .(قــر��
     This includes the brilliant illuminating sentence: They (the subjects) are of two types, either brothers 
in religion or one like you in creation. This categorization is what is really lost in all man-made laws but 
deliberately sought by real divine doctrines.         
3.3 Conclusions:
      In 2002 A D the Committee of Human Rights in the United Nations Secretariat issued a historic reso-
lution clarifying that a�er the Prophet Muhammed, Caliph Ali Bin Abi Talib-Imam Ali(Pbuh)- is thought 
to be the fairest governor who appeared in human history. It, therefore, addressed rulers of the world 
to follow Ali›s example in his humanitarian method in ruling his people. 
    The focus of attention in this respect is what Imam Ali instructed Malik Al-Ashtar to treat his people: 
Muslims and non-Muslims with justice, and treat them equally in rights and tasks. 
     The United Nations showed its admiration of the Imam›s policy which caused him to enter the his-
tory of humanity through the broadest doors. Therefore, the Arab countries, which were considered 
‹›exceptional in their underdeveloped status›› nowadays to reconsider their status and take Imam Ali 
an example of a just ruler.
    The Epistle actually includes the general guidelines of administration(management). It can be a good 
reply for those who think that religion should be separated from politics and administration.
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parts. Each section deals with one particular aspect of life management. He subjects the ideas in the 
Epistle to modern management theories whose age is not more than 100 years, and which started to 
give their first products a�er the Industrial Revolution in Europe. The astonishing fact is that it was de-
veloped by Imam Ali before about 1400 years, and in its most advanced form.
3.2 Analyzing Some Clauses of the Epistle
  The first clause in the Epistle goes as follows:
          �سم هللا الرحمن الرح�م
� والە مــ� لج�ا�ــة خراجهــا وجهــاد عدوهــا � عهــدە إل�ــه حــ��

� مالــك بــن الحــارث األشــ�� ��  هــذا مــا أمــر �ــه ع�ــد هللا عــ�� أمــ�� المؤمنــ��
In the Name of God, the Merciful, the Compassionate             .(واستصالح أهلها وعمارة �الدها...(حمود،1999: 10

  This is that with which Ali, the servant of God and Commander of the Faithful, charged Malik ibn Al-
Harith Al-Ashtar in his instructions to him when he appointed him governor of Egypt: to collect its land 
tax, to war against its enemies, to improve the condition of the people and to engender prosperity in 
its regions(2011:4, �

.(قــر��
      The Epistle opens with the lines above. There are four axes in these lines which form the main axes 
of ancient and modern governments(10 :1999 ,حمــود), which are: tax collecting, enemy fighting, people 
reformation, and land reclamation. This depends on what is called span of control, which maintains that 
the least is this span the better control it will achieve(ibid). According to Chaster Bernard, the accepted 
number of control ranges between 3 to 9(ibid), where Imam Ali chose 4 representing in modern gov-
ernments four ministries: ministry of finance with all the directorates associated with it to raise taxes; 
ministry of defence with all the directorates associated with it; ministry of social affairs including indus-
try, trade, agriculture, and irrigation with all the directorates associated with it; and finally, ministry of 
housing and reconstruction with all the directorates associated with it. 
      Imam Ali was keen on choosing the appropriate rulers(governors) and following them up during their 
work. His book, Nahjul-Balagha(Peak of Eloquence) contains many letters and instructions directed to 
his governors and officers instructing them  how to treat people or behave in certain situations. A good 
example is his letter to his Wali on Basra Uthman bin Hunaif, when the Imam heard that he was invited 
to a bouquet and he joined it(Husain, 1975: 518). He wrote him a letter blaming him for that.
      As for his Epistle to Malik, we find the following clause about those people who have requests and 
how the Wali(Governor) responds to such requests. It is astonishing to find that it addresses a similar 
modern case:
 واجعــل لــذوي الحاجــات منــك قســما تفــ�غ لهــم ف�ــه شــخصك، وتجلــس لهــم مجلســا عامــا، فتتواضــع ف�ــه � الــذي خلقــك، وتقعــد عنهــم
طك،حــ�� ��لمــك مت�لمهــم غــ�� متعتع...(حمــود، 1999: 79                  .(جنــدك وأعوانــك مــن أحراســك و��

          Set aside for those who have requests(hajat) from you a portion (of your time)in which you yourself 
are free to(attend) to them. Hold an open audience for them and therein be humble before God Who 
created you. Keep the soldiers and aides who are your bodyguards and police away from them so  that 
their spokesman may address you without stammering (in fear)… (2011:17, �

.(قر��
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              Section Three 
            The Epistle 
3.1 Imam Ali bin Abi Talib(Pbuh): A Leading Figure in Management(Administration)
       Ali bin Abi Talib(Commander of the Faithful) was born on the 13th of Rajab 30 (Aam-ul-Feel) about 
610 A.D. i.e. 23 years before Hijrah of the Holy Prophet(Husain,1975: 7). It is related by Al-Aqqad that 
Imam Ali(Pbuh) experienced more than thirty fields of science and knowledge not known by the Mus-
lims before(15 :2011 , �

 .One of the obvious examples is Imam Ali›s expertise in language grammar  .(قر��
According to 1434) زاهد A H: 41) who relates from Al-Mubarrad, Abul-Aswad Ad-Du›ali was asked about 
who opened the way for him to write in language grammar and led him to it, he said, «I have received it 
from Ali bin Abi Talib (May Allah bless his soul)». In another place, Abul-Aswad says, ‹›Ali presented me 
with basics(of grammar) which I followed»(ibid). 

   Malik ibn Al-Harith Al-Nakha›i, «was one of the foremost Muslim warriors in the first few years of Is-
lam›s spread and one of Ali›s staunchest supporters…He was poisoned on his way to assume his post as 
governor of Egypt in the year 37| 658 or 38|659(2011 , �

 ,Addendum: 3). About Malik›s allegiance ,قــر��
Imam Ali said,»He was to me as I was to the Prophet of Allah»(Husain, 1975: 545).  
    He sent a Letter(Epistle| Testament| Instructions) to Malik ibn Al-Harith Al-Ashtar, his newly appoint-
ed Wali (Governor) to Egypt and the surrounding areas a�er the martyrdom of its Wali Muhammad bin 
Abi Bakr. It occupies No. 53 in Nahjul Balagha(Peak of Eloquence)written by Imam Ali.
       Jordac(2000: 212) remarks that this «testament written by him to Malik Al-Ashtar is very compre-
hensive and embraces all his views and beliefs on the subject of public administration.»      This famous 
document has o�en been compared to the documents adopted by the United Nations until 2002 when 
it was adopted by the United Nations as one of its documents.
     About this masterpiece, 15 :2011) �

 says that  it includes the minutest details of systems and (قــر��
the most comprehensive ones concerning  the political life of human beings in a society which had not 
comprehended any systems of government or management.  
   One of the most important subjects that «engaged his immediate attention was the improvement of 
administration»(Hussain, 1975: 57). Hence, he made arrangements to secure the state from external 
attacks and made his best to preserve law and order and control corruption and bribery and provided 
equality of opportunities among his subjects. He tried his best to appoint honest and pious officers, 
removing those dishonest ones, who were appointed by the previous caliphs. He maintained a pow-
erful army, avoiding the enrolment of mercenaries. He took care of trade and agriculture. He treated 
non-Muslims with respect and deserving leniency. He adopted a comprehensive programme  dividing 
public service departments into five divisions: public finance, army, general secretariat, judiciary, and 
provincial offices, nominating their subdivisions and their due responsibilities.   
   As for the Epistle, 1999)حمــود) divides it into 51 sections. Other scholars divide it in less sections or 
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level. In fact the allegiance of  the people to the nation was above their allegiance to the tribe.
2.  There was social solidarity among the different parts of the society.
3. There was a sort of deterrence to conspirators. 
4. The Muslim and the non-Muslim   individuals were equally secured. They were no longer subject 
to any kind of suppression.
5.  Islam was the only origin in any contention.
6. Both freedom of belief and practicing rites are guaranteed for all people.
7.  Defending the (state) was the responsibility of all its people whether in person or in finance when 
it was subjected to any aggression.
8. Every party had its financial independence.
9. Counseling and advice among all the parties is a must.
10. Every party was free to make a treaty, which would not harm the (new state).
11. The oppressed should be assisted. 
     When considering these characteristics, we can detect how humanistic and civilized the Islamic 
orientation in this respect. It is exactly what we need in our life in modern times, on the contrary of 
what is presented by man-made laws and constitutions available nowadays. 
     In fact it is a convenient  reply for the veracious attack led by Zionism and other imperialist circles 
against Prophet Muhammad. The Constitution suits as a good solution to the current world prob-
lems: religious, social, political, and economic. 
2.4 Conclusions
  The Constitution included practical principles and presented a well-formed guide to be adhered to 
by the new Islamic community, which made them the best and strongest community over the globe 
at that time. 
         Throughout this Constitution, the Prophet achieved many aims, some of which are the follow-
ing:
1. Strengthening the relations among Muslims and achieving security and stability in Al-Medina.
2. Cultural mobilization of all Muslims: Emigrants(Muhajireen)or  Helpers(Ansar).
3. Religious freedom in the new society.
4. Achieving unity among all the people of Al-Medina.
5. Avoiding the danger of Quraish, a case which helped a lot in promulgating the Islamic Call(Ad-
Da›wah).
        The importance of this Constitution lies in the fact that it was not only the first Islamic Consti-
tution, but also the first written document in its field the worldwide. Furthermore, if we investigate 
this document deeply, we can make it a source of inspiration to solve all the current problems of 
the world. 
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governing relations between the Believers i.e. Muslims of Quraysh and Yathrib and those who fol-
lowed them and worked hard with them. They form one nation  Ummah(Constitution Society).
     No mention of Allah is presented here since the Constitution addresses people of different doc-
trines including the pagans. Moreover, the word (Ummah) is used without being accompanied by 
(Islamic) for the same reasons stated earlier.
As regards the Jews, the Constitution introduces the following:
� وال متنا� عليهم...(ابن هشام، 2005: 67 .(وأنه من ت�عنا من يهود فإن له الن� واألسوة غ�� مظلوم��
-Those Jews who follow the Believers will be helped and will be treated with equality(Constitution 
Society).. 
    This clear clause is to show that there is no difference between the various parties of the Con-
stitution: in receiving assistance or in treatment. Citizens will practise equality regardless of their 
religion. The criterion is their citizenship and loyalty to the new State. In the following terms this is 
further emphasized: 
         
Another  clause is about  solving disputes and controversies:
� أهــل هــذە الصح�فــة مــن حــدث أو اشــتجار �خــاف فســادە فــإن مــردە إ� هللا ...و�� محمــد...و�ن هللا عــ� أتــ�� مــا   و�نــه مــا �ان بــ��
� هــذە الصح�فــة وأبرە(ابــن هشــام، 2005: 68

��).                 
-In case of any dispute or controversy, which may result in trouble the matter must be referred 
to Allah and Muhammed, the Prophet of Allah will accept anything in this document, which is for 
(bringing about) piety and goodness(Constitution Society)..
  This clause shows that the Prophet is the only person who is entitled to solve any disputes or 
controversies taking place among the parties included in the Constitution. The Prophet will behave 
within the terms of the Constitution to solve them. This shows the centrality of the Prophet as well 
as the importance of the terms of the Constitution.
In another clause concerning war, the following is written in the Constitution:
ب(ابن هشام، 2005: 68... .(و�ن ب�نهم الن� ع� من دهم ي��
- The parties to this Pact are bound to help each other in the event of an attack on Yathrib(Consti-
tution Society).
       It is in this clause and the clauses to follow, that the status of the parties is decided. When the 
State comes under attack, nobody will be released from responsibility: all citizens will take part in 
defending the new State in person or in finance. 
The reader can see how comprehensive and (democratic in modern terms)  this Constitution is. 
2.3  Characteristics of Al -Medina Constitution that Made its Success:
   There are certain characteristics of this Constitution which have made it the basis of modern so-
ciology.  These civilizational points are to be found out in the Constitution:
1.  The Constitution elevated the people of Al-Medina from the tribal level to the nation(Ummah) 
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   The applications of this Constitution show the expertise of Prophet Muhammad in the realm 
of sociology. This excellence was brilliantly indicated in the way he arranged the relationships 
among the different parties in the Medina: the believers, the unbelievers(Quraish), and the 
Jews.
   There are many aspects in this Constitution that have made it one of the best constitutions 
ever written. The most domineering feature is that its principles are taken from the Qur›an, 
which is inspired by Allah to the Prophet. Therefore its base is divinely built. Another feature 
is that the Constitution gives all citizens equal rights irrespective of their origin or orientation. 
In fact it is the first Constitution which has established the first nation-state in the world in its 
modern sense, where the central authority is associated with the Prophet himself: in critical is-
sues such as social disputes, the Prophet is the only person to be responsible for solving them. 
Citizens are autonomous in every aspect of life: political, social, cultural and religious affairs, 
except in those associated with state security and national defence. Non-Muslims are equal to 
Muslims in every aspect of life.  
    Justice is to be sought by the State itself in line with the teachings of the Qur›an not through 
individual or tribal efforts, which cause chaos on every level of life. In such a way, all individuals 
are protected against all types of oppression or aggression. 
   Furthermore, the Constitution grants assistance for those who are in need of it: help for those 
who are in debt, treatment for the sick, and teaching for those who are illiterate. 
     More important than these is that the freedom of religion is granted to all: Muslims, Chris-
tians, Jews, or pagans. 
     This Constitution introduced a real sense revolution in the society, if we consider the recently 
abandoned life in the Arab peninsula before Islam.
    The new pluralized society brought about a new type of relation between the individual and 
the State. It could be called patriotism which is accepted and fairly well assisted by the Qur›an.
    Although Islamic terms and items are found in the principles of the Constitution, no expres-
sions of(Islamic State or Islamic Government) are mentioned in it.   
   In this Constitution, the Prophet exerted his efforts to achieve unity among all the people who 
lived in Al-Medina: the Muslims, the Polytheists, and the Jews, which helped him a lot in carry-
ing out his victories in the different battles and enabled his call to Islam to spread throughout 
the Peninsula in a relatively short time(273-4 :2008 , � .(حس��
 2.2 Analyzing Some Clauses of the Constitution
Following is an analysis of some clauses or terms of the Constitution:
 The first clause goes as follows:
ب، ومــن ت�عهــم، فلحــق بهــم، وجاهــد معهــم، إنهــم أمــة � مــن ق��ــش و�ــ�� � والمســلم�� � المؤمنــ�� ، بــ�� �  هــذا كتــاب مــن محمــد النــ��
 ,This is a document from Muhammad the Prophet                             .(واحدة...(ابــن هشــام، 2005: 66
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              Section Two
             Al-Medina Constitution  
2.1 Prophet Muhammad(May Allah bless him and his household and grant them peace) 
and Al-Medina Charter(Constitution):
    Prophet Muhammad was born in Mecca on Friday, 17th of the lunar month Rabi› 1, 570 CE 
and killed by poisoning on the 28th of Safar, 11th year of the Hijrah|630 CE (Shirazi, 2005: 1).  
      It is the unique personality of the Prophet that helped a lot in developing what is now called 
sociology which caused to build the new Muslim society in the Medina, the city that he was 
forced to emigrate to from his birthplace: Mecca. In fact, in introducing this Constitution, the 
Prophet presented a fantastic social model for humanity. This fact has been pointed out even 
by non-Muslim intellectuals who «consider him to be the most influential person in the history 
of mankind(Olyabek, 2005: xiii). 
       The Almighty in the Qur›an addresses him as «an excellent exemplar» who possesses «sub-
lime ethics». Imam Ali(Pbuh), the only human being who supposedly knows the real essence 
of Prophet Muhammad, describes the Prophet as having the role of a model to be sought and 
followed.
     In modern times, the Prophet has been ranked first by Michael H. Hart in his book(The 
100: A Ranking of the Most Influential Persons in History), saying that he «was the only man 
in history who was successful on both the religious and secular levels»(Shirazi, 2005: xiv). It is 
the same thing that urged Bernard Shaw, the famous English writer, to say» the world today is 
in dire need of a man like Muhammad to solve its complex problems»(ibid: 177). Tolstoi, the 
renowned Russian writer, remarks that «there is no doubt that the Prophet Muhammad was a 
great reformer who did a magnificent service to human society»(ibid: 178).
    A�er the emigration of Prophet Muhammad(May Allah bless him and his Household and 
grant them peace) and his followers to Yathrib(an old name for Al-Medina), he dra�ed this 
Constitution  to establish good relations among the tribes living in Al-Medina and the Muslim 
emigrants coming from Mecca. This Constitution helped a lot to specify the rights as well as the 
duties of the people living there, including the Jews, peoples of the book, and pagans.
        Many scholars believe that this Constitution was the first ever written in its field. It sub-
stituted blood ties which were dominant in the pre-Islamic period, by faith relationships. The 
word «Ummah» used in the Constitution is based on religion rather than kinship. In this sense, 
non-Muslims were included in this Ummah, and they have their rights and hold their duties 
and responsibilities as any other parties in the Constitution: political, cultural and religious. On 
the other hand, non-Muslims would participate in any war against the new Ummah in person 
as well as in finance. However, non-Muslims were not forced to participate in any religious wars 
directed by the Muslims.
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Section One
              Introduction
        As regards the necessity of the permanent presence of an Imam besides the Qur›an 
throughout the passage of time, Muzaffar(2000: 150) states « the scholar in the Book, who has 
been revealed to the Prophet to explain everything, should be acknowledgeable in everything. 
As long as the Book is existent, the scholar, who belongs to Ahlul-Bait, is existent till the Day of 
Judgment.»         
   Imams of Ahlul-Bait had participated in so many dimensions of life. Starting with the Prophet(-
May Allah bless him and his household and grant them peace), who in Al-Medina Constitu-
tion(Al-Medina Charter) brought up a new society  out of nothing and put the first bricks to 
build the new Islamic State. It is in this Constitution that the social principles of the new state 
were numerated. His basic guide was the Glorious Qur›an which was basically a book of legis-
lation, and  which had then just started to be revealed to him by the Almighty Allah.  
     The Prophet›s successors(the Imams) participated in a way or another in one dimen-
sion of life or more to build and erect the new society. Imam Ali, for example, in his Nahjul 
Balaghah(Peak of Eloquence), introduced what was considered second in eloquence a�er the 
Qur›an. Additionally, in this book, Imam Ali introduced his points of view about so many social 
problems, administration, war affairs, etc. He also showed prominence in pure science, philos-
ophy, language studies, exegesis, etc.  
   His sons, Imam Hassan and Imam Hussain as well as the offspring of Imam Hussain illuminat-
ed humanity with basics of human sciences, such as sociology, psychology, philosophy, ethics, 
human rights, etc. 
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ملخص البحث باللغة العربية:
 مما الشك فيه أن إسهام النبي(صىل اهللا عليه وآله) وأهل البيت (عليهم السالم) يف خمتلف العلوم والسيام اإلنسانية   
 منها، كان وال زال يستهوي الباحثني اإلسالميني واملتخصصني يف العلوم اإلنسانية عىل حد سواء. وال بد لنا يف هذا

:الصدد من الرتكيز عىل ثالث نقاط أساسية
 األوىل أن أهل البيت عليهم السالم أئمة للمسلمني نصبهم اهللا تعاىل لقيادة األمة، وهذا يعني أن مهامهم ليست    

 مقترصة عىل البحث العلمي فحسب. والثانية أن ما ورد عنهم يف حقول العلوم املختلفة يشبه كثريا ما ورد يف كتاب
 اهللا-القرآن الكريم- من إملاحات علمية يف حقول علمية وإنسانية متعددة. وكيف ال يكون ذلك وهم عدل القرآن،

 وجيري هلم ومنهم ما جيري له ومنه. أما الثالثة فهي أهنم(عليهم السالم)عندما يقدمون نظرياهتم، وعىل عكس
 .املنظرين الدنيويني، فتطبيق أهل البيت ملا يقولون يسبق التنظري له

 ولقد تعرض تراث أهل البيت عليهم السالم للطمس املقصود الذي جر يف عدة حماوالت يف التاريخ     
 اإلسالمي. بيد أن ما وصلنا منه يمكن أن يبني لنا ما كان ألولئك األفذاذ من أثر يف العلوم البرشية عامة والعلوم

تب للقرآن أن يبقى عىل مد الزمان، كان لعدله من أهل البيت أن خيلدوا عىل مر الزمان.  اإلنسانية خاصة. فكام كُ
.إهنا العناية اإلهلية: فقد ضحوا من أجل اهللا بكل يشء، فعوضهم اهللا خري الدنيا واآلخرة

 يتناول البحث احلايل ثالثة مواضيع يف هذا اإلطار. أوهلا دستور املدينة الذي وضعه الرسول األكرم(ص) وفيه
 تكمن أهم مبادئ علم االجتامع؛ وثانيها عهد اإلمام عيل (ع)ملالك االشرت وفيه مبادئ إدارة احلكم؛ وثالثها رسالة

.احلقوق لإلمام السجاد(ع) وفيها مبادئ حقوق اإلنسان
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Abstract
   Undoubtedly, the contribution of Ahlul-Bait-the Members of the House-(Peace be upon them) 
in various types of sciences, especially human sciences, has been the focus of scholars and 
researchers: whether specialists in Islamic research, or specialists in humanitarian research. 
However, three points need to be stressed in this respect:
    First, Ahlul-Bait are Imams chosen by Allah to lead the Islamic Nation, which means that 
their tasks are not limited to scientific research. Secondly, what has already been received from 
them in the various fields greatly resembles the various scientific and humanitarian clues found 
in the Glorious Qur'an. This is due to the fact that both parties, i.e., Ahlul-Bait and the Qur'an 
have the same status in Islam. Thirdly, when Ahlul-Bait introduce their theories, and contrary 
to what secular theorists do, they themselves practically apply them.
               
   The heritage of Ahlul-Bait has suffered many attempts of deliberate obliteration throughout 
the Islamic history, yet, what we have received can show us clearly the great influence of those 
brilliant figures on sciences in general, and human sciences in particular. As Allah the Great and 
Almighty has determined to eternally maintain the Glorious Qur'an, He has done the same for 
the equal of that Qur'an to be eternal. It is the Devine care: giving everything for those who 
have given everything for His sake.
The present paper contains three topics, the first of which is Prophet Muhammad's 
Constitution(Charter) of Al-Medina, which includes the most important principles of sociology; 
the second is Imam Ali's Epistle sent to Malik ibn Al-Harith Al-Ashtar, his newly appointed 
Governor to Egypt, which includes the principles of management(administration); and As-
Sajjad's Treatise on Rights, which includes the main principles of human rights.
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