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  ها(604في شعر الشريف الرضي )ت  البالغةاثر نهج 

Peak of Eloquence in the Poetry of Al- Sharif Alradi 

died (406) 
                       Dr. Hashim Jafar AL-Haidary(1)هاشم جعفر الحيدري  .د.م

  ملخص البحث

األثر النبري يف رفـد اللغـة العربيـة وأداهبـا مـن احلنمـة واملوعظـة، حـن  --كان لنال  االما  عل  
صـا  خطبـ  و حنمـ  مبفـردات رائعـة ال يعلوهـا قـوك سـوى القـرآن النـرمي واالحاديـ  النبويـة الشـريفة. وم 
حيـــدث أن مجعـــت اال بعـــد أك ـــر مـــن أربعـــة قـــرون، حـــن جـــاء الشـــريف الرضـــ  ليؤلـــف منهـــا كتـــاب مـــ  

  .نتف، حي  أخ  يصو  معانيها وقس  من مفرداهتا يف قصائد شعرية مجيلالبالغة. وم ي
Abstract 
Imam Ali's speech had the great impact on providing Arabic language 

and literature with wisdoms and orations, when he worded his speeches 

using wonderful words which nothing can match except for the glorious 

Qur'an and the prophetic traditions. His speeches were not compiled until 

four centuries elapsed when EL-Sharif AL-Radhi authored 'peak of 

Eloquence'. 
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He also began to write beautiful poems out of its words and meaning.  

 مةالمقد

وخطبــ  األثــر النبــري يف رفــد ال قافــة العربيــة مبفــردات  --كــان لنــال  اإلمــا  علــ  بــن أي طالــ  
غ يـر  ومواضــي  ك ــري  عملــت يف مســاعد  ك ــري مـن ذوي النباهــة يف تنميــة مــواهبه . فقــد حصــر يف كالمــ  
الشــريف كــل صــنو  البالغــة وفنــون الفصــاحة، فلــ  يــرتك غرضــا مــن أغــراض النــال  إال وقــد تناولــ  وأبــدع 

بـ  وانقطــاع أجيالنـا عـن الســماع مبفرداتـ  و احتوائهـا علــ  غرائـ  األلفــا  علـ  رغــ  مـن بعـد عهــد   ،فيـ 
وج الة الرتكي  مما جيعل ال ي بعيـد عـن االختصـاص إىل التعـ ر يف الفهـ  والوصـوك إىل مضـامن اجلمـل. 

مـن  --لبعد العهد ب  واختال  االجياك عن مداولت . ل ا نصح امل تصون اللجوء إىل قراء  ما قالـ  
ميـــة املواهـــ  والقـــدر  اللغويـــة وفهـــ  ثقافـــة العـــرب األصـــيلة. وجـــ  علينـــا الرجـــوع إىل كتـــاب مـــ  اجـــل تن

البالغة، والغوص في . لقد اتس  ه ا النال  ابحلالو  الواضحة من بداات  اىل أواخـر مفرداتـ ، حـى اعتـرب 
سـال  العجيـ  إىل أبسـلوب  اخلـاص واسرت  --ومن  عهد بعيد من نفائس اللغة. لقد انفرد األما  عل  

 .--أن بلغ أقص  درجات الشر  والرفعة بعد كال  هللا وكال  رسول  
إن غ ار  مادت  ورفعة أسلوب  ومجع  لعظي  املعـاين، كـان سـببا حلفـظ اللغـة العربيـة وخلودهـا فقـد سـاه  

عنهـا الـدهر بعد القرآن واحلدي  النبوي الشريف من صوما من الضياع أو املـوت كبقيـة اللغـات الـي عفـا 
   دثرت أو ماتت.

ومــن هنــا عــد كتــاب مــ  البالغــة مصــدرا مهمــا لنــل الشــعراء واألدابء يف كــل العصــور، ملــا ميتلنــ  مــن 
خ ين لغوي وثراء معنوي. اضافة إىل مـا بلغـ  مـن أوفـ  عـا  مـن احلنمـة واملوعظـة. فـراح الشـعراء يغرفـون 

الـــ ي ال ينضـــ . فنلمـــا ملـــوا مـــن مفرداتـــ  ارتقـــت مـــن هـــ ا الـــي  الـــ ي لـــيس لـــ  مايـــة مســـتعينن مبعينـــ  
إشـعاره  وأصــبحوا مـن الشــعراء واخلطبـاء الــ ين هلـ  منانــة مرموقـة يف االوســاط االجتماعيـة واألدبيــة. ألن 

 .مفردات  مقتبسة من مفردات القرآن النرمي
ينقصها من  ، هو اثراء املنتبة مما كان--و ما قا  ب  الشريف الرض  من مج  كال  سيد البلغاء 

أن هنـاك قامسـا مشـرتكا بـن مـا جـاءت مـن خطـ  واقـواك وحنـ ، وبـن مـا محلـت  وه ا الفيض ال مـن. 
اشـــعار  الـــي نظمهـــا الشـــريف الرضـــ . فمـــا كـــان إال ان نبـــدأ يف حماولـــة اظهـــار هـــ   املعـــاين لنـــل طـــالب 

اهــة حفيــد ، فقــد .. امــال مــن ان يوصــل بــن بالغــة اجلــد ونب--اآلدب، والســيما حمــيب اهــل البيــت 
سلطنا الضوء عل  نتاجهما العظي ، حماولة يف ان نساه  يف رفـد املرفـ  األدي مـن حاجـاهت  إىل م ـل هـ ا 
النـوع مـن األدب. أن هـ ا البحـ  يعـد البدايـة يف الطريــ  الطويـل، لـ ا ومـل أن يتطـور حـى يصـل إىل مــا 

 .  واملؤمنونوقل اعملوا فسريى هللا عملن  ورسوليستح  من إبداع ورق  
ينقس  ه ا البح  إىل ثالثـة مباحـ . فاملبحـ  األوك يشـمل أسـباب تعلـ  الشـريف الرضـ  بنتـاب 
مــ  البالغــة والســع  إىل مجعــ . واملبحــ  ال ــاين، نســب  وامســ  وحياتــ  وكنيتــ . وأمــا املبحــ  ال الــ  اخــ  

والـي قـا  الشـريف الرضـ  ابقتبـاس مـا حتتويـ  مـن معـى،  --منوذجا من اخلط  الشـريفة لألمـا  علـ  
واقوالــ  الــي مجعـــت  --ونظمهــا ابيــاات شــعرية  خـــرت هبــا قصــائد . وكـــ لك التطــرق إىل اإلمــا  علـــ  

 ورتبت بنتاب مس  بنه  البالغة.
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ان التشاب  بن الش صيتن كبري جدا، فنالتا كانت هلما من لة رفيعة مـن حيـ  النسـ  واالنتسـاب 
،  هيــك عــن علميتهمــا الــي مي هتمــا عــن اقراممــا كــال حســ  الــ من الــ ي عاشــ . --اىل الرســوك 

 هيك عن الظل  واملظلومية الي حفت حبياهتما، فنان الصرب واحلنمة عالجا هلا. ه ا ال يعـ، ان هنـاك 
ـــة  مـــن حيـــ  املن لـــة والنســـ  والعلـــ . وإمنـــا هـــ  --تشـــاب  بـــن الشـــريف الرضـــ  واإلمـــا  علـــ   حماول
 وتقليد  قدر املستطاع. --للشريف الرض  السري عل  منهاج اإلما  

، وصياغتها بقصائد --ان الشواهد املقتبس معانيها اتر  ومن مفرداهتا اتر  اخرى، مما قال  اإلما  
واشــعار يف ديــوان الشــريف الرضــ ، ك ــري . لــ ا كــان مــن االفضــل أن اختــار منــاذج قليلــة كــ  ال اطيــل يف 

 ح ، ولن  اترك لألخرين أن ينملوا املشوار وهللا من وراء القصد.الب
 المبحث االول:

 أسباب تعلق الشريف الرضي بكتاب نهج البالغة:
هـ( عل  ه   التحفة األدبية ال مينة وعر  كيف ينهل منها ما حيتاجـ  614استدك الشريف الرض  )

واغ ره  علما. عاملا ولغوا ل  مي ت  اخلاصة تفرق   (1)الطالبنالعلماء واألدابء، وهو أبدع أبناء  مان  واشعر 
عن معظ  الشعراء إن م ينن كل الشعراء. حـن بـدأ يف قـوك الشـعر وأجـاد و أبـدع. فقـد تفتحـت مواهبـ  

أبمجل ما مينن أن ينظ  شاعر يف غرض ما من األغراض حى  (7)الشعرية وهو يف سن العاشر  من العمر 
، وعند تصفح ديوان  حيار الناقد والسيما ال ي ميلك موهبـة شـعرية. ونتيجـة (6)ء  مان وصف أبعظ  شعرا

للظرو  الي مر هبا عل  مراحل حيات  خلقت منـ  صـاح  نفسـية قلقـة ومتـوتر  واثئـر  وهـ  نتيجـة احملـن 
سياسية وحى ، فنان شعر  أصيال صادقا يف كل املقاييس االجتماعية وال(5)والننبات الي أملت ب  وبعائلت 

 يف جماك الغ ك ال ي اتصف ابلع رية والعفة واحلشمة. وذلك حبن  التجربة الي عاشها.
ومن الواضح أن هناك أك ر من سب  جعل الشريف الرض  مييل كل امليل وحبماس إىل التعل  بنـال  

ُ  حــــن شــــد--وجيعلــــ  يف قمــــة اهتماماتــــ . منهــــا اهتــــداؤ  بنـــال  جــــد  اإلمــــا  علــــ   --اإلمـــا  
احلمــــاس النبــــري جلمــــ  أقوالــــ  وخطبــــ ، ملــــا فيهــــا األثــــر يف رفــــ  روحــــ  املعنويــــة، يؤكــــد مــــن خالهلــــا منانتــــ  
االجتماعيــة وانتمــاء  األســري ممــا خلــ  يف نفســ  القــو  وال بــات وكــال  األمــا  يف هــ ا اجملــاك ك ــري فعنــدما 

وال تـ ك. عـض علـ   جـ ك، اعـر هللا ينصح ابن  حممد بن احلنفية ملا أعطا  الراية يو  اجلمـل)ت وك اجلبـاك 
أن م ـل هـ   العبـارات تنتشـل مـن استسـل  قلبـ  إىل اليـأس وترفـ   (4)مججمتك، تد يف األرض قـدمك...(

مــن معنواتــ . ومــن هنــا بــدأت يف نفســ  ال ــور  بعــد أن شــعر إبحساســ  اخلــاص والــداخل  ابلع لــة فنيــف 
 .(3)ابلشريف الرض ، وهو األعل  نسبا واألك ر موهبة

                                                        
  731ص 1113( شوق  ضيف ـ دار املعار  القاهر  5ينظر اتريخ اآلدب العري )عصر الدوك واإلمارات  -1
 ينظر املصدر نفس  -7
 3ص- ك  مبارك-ينظر عبقرية الشريف الرض   -6
 21ص-حممد مجيل شلش-واحلماسة يف شعر الشريف الرض من صور البطولة  -5
 74ص2كتاب م  البالغة  ـ شرح الشيخ حممد عبد  ـ ج -4
 22ص1املصدر نفس  -3
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مـن املفـردات والعبـارات قـد انقطعـت عـن جيلـ  ملـا  --ومن  حية أخـرى، وجـود يف كـال  األمـا  
. وهبــ ا راح يؤكــد خلصــوم  وحمبيــ  مــن خــالك مواهبــ  (8)فيهــا مــن غريــ  األلفــا ، وج الــة الرتكيــ  والتعبــري

من الصع  ال ي ال مدعوما بطموح  ال ي ال حدود ل  أبن  أهال للرتب  عل  عرش ال قافة واألدب يف ال  
حين  في  احلاك  العري، حي  سل  احلن  من العباسين حن  امللوك البويهين وهـ  األغـراب عـن اللغـة 

 العربية.

 اسمه نسبه وكنيته:
هـو أمحــد حسـن الطــاهر ذو املناقــ  أبـو احلســن حممــد بـن أي أمحــد احلسـن بــن موســ  بـن حممــد بــن 

الصــادق بــن حممــد البــاقر بــن علــ  بــن احلســن  يــن العابــدين بــن موســ  بــن إبــراهي  بــن موســ  بــن جعفــر 
هـــ. وقــبض عليــ  مــن قبــل عضــد 756.و  أبــو  إمــار  احلــ  ســنة --احلســن بــن علــ  بــن أي طالــ  

. ويف مصـدر أخـر ذكـر اسـ  (9)هــ ومحـل إىل قلعـة فـارس، وذلـك خوفـا مـن تعـاظ  شـأن  749الدولة سـنة 
الطــاهر ذي املنقبــن اي امحــد احلســن بــن موســ  بــن حممــد بــن  الشــريف الرضــ  وهــو أمحــد أو حممــد بــن

، --موس  بن إبـراهي  بـن موسـ  بـن جعفـر بـن حممـد بـن علـ  بـن احلسـن بـن علـ  بـن أي طالـ  
 .(21)وكنيت  أبو احلسن الرض 

أما نسب  من أم ، فهو أبن فاطمة بنت احلسن بن أمحد بن احلسن الناصر )صاح  الديل ( بن عل  
  --سن بن عل  بن عمر بن عل  بن أي طال بن احل

. أي ان  ينتس  إىل اإلما  عل  (22)716امللق  ابلناصر األص  أو األطرش شيخ الطالبن توىف سنة 
من جهة أبي  وأم  فقد ح  ل  القوك أن يطل  علي  شريف النس  ومن أشر  من ه ا النسـ   --

 عليها ك ريا. ومما قال  يف راثئها: هـ وح ن785. و توفيت ولدت  سنة (21)عند العرب ؟
 أبالالالالالالالالالالالالكيك لالالالالالالالو   الالالالالالالع الغليالالالالالالالآل بكالالالالالالالائي
  أعالالالالالالالالالالالوذ ابلصالالالالالالالالالالال  اجلميالالالالالالالالالالالآل تعالالالالالالالالالالالزاي

 

  أقالالالالالالالالالالالالو  لالالالالالالالو ذهالالالالالالالب امل الالالالالالالا  بالالالالالالالدائي 
 (31) لالالالالو كالالالالان ابلصالالالال  اجلميالالالالآل عزائالالالالي

 

 .(26)( كان إماما يف علو  الشريعة674ت755وأخو  املرتض  أبو القاس  عل  بن احلسن )
الشريف الرض  أبو احلسن و الشريف الرض  ذو احلسنين و ذواحلسبن والعلوي أما كنيت  كان يدع  

 (24). وكان يفضل الرض  حن يقوك(25)و الشريف األجل
  عا الالالالالالالق العالالالالالالالز ال يالالالالالالالؤتى مالالالالالالالت امللالالالالالالالآل   مالالالالالالالالا أمالالالالالالالالآل مالالالالالالالالدي  أ الالالالالالالالالالالالالت سالالالالالالالالامعه

                                                        
 23عبقرية الشريف الرض  ص -8
 471و422/ص1ديوان الشريف الرض  ـ ج -9

  5/ص2ديوان الشريف الرض  ج -21
 .25الشريف الرض  وجهود  النحوية ص -22
 . اجلام  يف اتريخ االدب العري القدمي حنا فاخوري8البالغة ص كتاب م  -21
 2/ ج28ديوان الشريف الرض  براثء ام  ص -27
 25الشريف الرض  وجهود  النحوية ص -26
ــــوان الشــــريف الرضــــ  ج -25 ــــ  ـ بغــــداد  4/ص2راجــــ  دي ــــة ـ د. حــــا   ســــلمان احلل والشــــريف الرضــــ  وجهــــود  النحوي
 21ص2984هـ/2613
 22ـ ص املصدر نفس  -24
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 مالالالالالالالالا عالالالالالالالالذر مثلالالالالالالالالي يف   الالالالالالالالص  قولالالالالالالالاله
 

 أين الرضالالالالالالالالي  جالالالالالالالالدي خالالالالالالالالا  الرسالالالالالالالالآل
 

 والدته ونشأته و فاته:
هــ وفـارق ااب  هـو م يبلـغ السـنة 748هـ من أصل عري هامش  كـرمي،ويف عـا  759ولد يف بغداد سنة 

التاسعة، وترك يف نفس  أثرا كبريا وخي  احل ن واألس  عل  البيت كلـ  وخاصـة علـ  ولـد  الصـغري ممـا كـان 
م يقتصـر غيـاب رب  (23)أن فجر يف قل  ه ا الطفل الصغري موهبت  الشعرية وهو يف العاشـر  مـن العمـر 

األسر  عل  األثر النفس  فحس  بل عل  احلالـة االقتصـادية،حي  حجـ  عـنه  العطـاء الشـهري الـ ي  
كــان األب ينالــ  نتيجــة عملــ . كمــا صــودرت مجيــ  أمــواهل  وممتلنــاهت . ممــا اضــطرت والدتــ  النرميــة ببيــ  

 (28)عد  مقرونة ابلعطف.حليها وأمالكها والعيش ابلنفا  لنوم  م يقبلوا أي هبة أو مسا
يف م ــل هــ ا الظــر  العصــي  مبــا محلــ  مــن فاقــة كانــت جتــرح عــ   نفســ  وكربائــ  ورفعــة منانــة عائلتــ  
االجتماعيــة، فلـــ  جيـــد مـــن ســبيل ســـوى التحلـــ  ابلصـــرب و التــ رع إىل هللا داعيـــا يف أطـــالق ســـراح . وقـــد 

ات فعــادت الفرحــة والبهجــة إىل   أي بعــد ســب  ســنو 984هـــ/ 735اســتجاب هللا دعــاء  وذلــك يف عــا  
البيت النرمي والسيما إىل الشريف الرض  عندها شنر هللا عل  نعمائ  و مدح احلاك  عل  ما أسدى هل  

وأوك قصــيد  قاهلــا يف هــ   املناســبة شــنر هبــا الــو ير  (29)مــن فضــل يف عــود  رب األســر  إىل أهلــ  وذويــ .
 (11)ا أيضا أاب  حن قاكاملطهر بن عبد هللا و ير عضد الدولة ومدح فيه
 أقالالالالالالالو  لالالالالالالالدهر تالالالالالالالالالالالالالاه إذ صالالالالالالاليد ليثالالالالالالالالالاله
 أثلالالالالالم هالالالالالذا النصالالالالالآل ابلضالالالالالرب ضالالالالالارب

 

 كالالالالالذلك يصالالالالالاد الليالالالالالث  الليالالالالالث راقالالالالالد 
  زعالالالالالالزع هالالالالالالذا الطالالالالالالود ابلالالالالالالو ء عائالالالالالالد

 

 إىل أن يقوك:
 ينالالالالالا  الفالالالالالق مالالالالالت دهالالالالالره قالالالالالدر  الالالالالالالالالفسه

 

  أتيت علالالالالالالالالى قالالالالالالالالدر الرجالالالالالالالالا  املكايالالالالالالالالد 
 

 (12)ويف قصيد  اخرى يقوك 
 امالالالالالالالالالالالالري املالالالالالالالالالالالالؤمنني لغبطالالالالالالالالالالالالة اسالالالالالالالالالالالاللم 

  متالالالالالالالالالالالالالالالالالالآل اايم الب الالالالالالالالالالالالالالالالالالالاء  ال تالالالالالالالالالالالالالالالالالالالز 
  

 مع الالالالالالالالالالالالالالالالود  بالالالالالالالالالالالالالالالالالذ ائب األعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوام 
 تطغالالالالالالالالالالى بشالالالالالالالالالالكرك ألسالالالالالالالالالالت االقالالالالالالالالالالوام

 

لقد نشأ يف بيت عل  ومعرفة وتقوى ورث من  كل صنو  األدب والفق . حي  تتلم  عل  يـد كبـار 
يــد أي ســعيد هـــ( والنحــو أخــ   علــ  627علمــاء عصــر  فأشــر  علــ  حفظــ  للقــرآن الشــيخ املفيــد )ت

هـــــــ( وكــــــ لك علــــــ  يــــــد أي الفــــــتح ع مــــــان بــــــن جــــــ، 784احلســــــن بــــــن عبــــــد هللا املــــــر ابين النحــــــوي)ت
ال ي أوال  رعاية خاصة قبل أن تن ك ب  الننبة ويسجن فهيأ ل  كل املستل مات ليست مر .(11)هـ(791)ت

                                                        
  27الشريف الرض  يف راثئ  ص -23
 23والشريف الرض  وجهود  النحوية ص2945القاهر  1ط274ص7يتيمة الدهرـ لل عاليب ج -28
 حن قاك )هيهات طاعتك النجا  وحبك   التقوى وشنرك افضل االقسا (  334ص1انظر ديوان الشريف الرض  ـ ج -29
 173ديوان الشريف الرض  ص -11
 334ص1الشريف الرض  جانتظر ديوان  -12
 232-24الشريف الرض  جهود  النحوية ص -11
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 11 :العدد

 

ميتلـك يف بيتـ  منتبـة  ويطور نبوغ  وذكائ . ساعد  يف ذلك أخو  النبـري املعـرو  بعلـ  اهلدى،الـ ي كـان 
 .(17)كبري  حوت من النت  مب تلف صنوفها وأنواع علومها حى حوت أك ر من مثانن ألف جملد

إضـافة اىل وجـود يف جانــ  النـر  منتبـة عظيمــة هـ  منتبـة بيــت احلنمـة صـاحبها أبــو نصـر ســابور 
غتنمهــا مــن أجــل الــ اد  يف ابــن أردشــري وكــان و يــرا الدولــة البويهيــ . فلــ  يــدع الشــريف الرضــ  فرصــة إال وا

 .(16)معرفت 
وكان نتيجة ه   األجواء الي ترعرع فيها خلقت عند  مواه  ك ري  يف شى العلو  واملعار  والسيما 
ملنـــة الشـــعر فأجـــاد هبـــا وبـــرع يف مجيـــ  األغـــراض الشـــعرية وأك ـــر منهـــا إال اهلجـــاء، ويعـــود ذلـــك إىل مســـو 

 حلم  وترفع  عل  ال ي يبدي هبجائ  أو النيل من .أخالق  ورفعتها من جهة ومن جهة اثنية 
وجنـد  يبــدي عفتـ  وترفعــ  بصـور  أوضــح وأدق وهـو يفت ــر بنفسـ  ويبــن مـا تــر  عليـ  مــن خلـ  كــرمي 
ورفيـ  أي  أن يهـبط إىل مســتوى الـ ين يسـت دمون ســالح اهلجـاء يف اهلجـو  علــ  خصـومه  علـ  الــرغ  

  .(15)من أم  م ينونوا من املبتدئن ب لك 
هــــ وحـــ ن الشـــريف الرضـــ  علـــ  أثـــر ذلـــك حـــ   كبـــريا فـــراح يرثيـــ   611تـــوىف والـــد  أبـــو الطـــاهر ســـن  

تقلـــد نقابـــة الطـــالبن وخلـــ  عليـــ  الســـواد وكـــان أوك الطـــالبن خيلـــ  عليـــ   617بقصـــائد ك ـــري . ويف ســـنة 
 .(14)السواد

 كتبه ومؤلفاته:
ر حيـــ  خلـــف لنـــا جمموعـــة مـــن النتـــ  كانـــت حيـــا  الشـــاعر الشـــريف الرضـــ  مفعمـــة ابلعمـــل امل مـــ

 واملؤلفات وصل إلينا من  النت  االتية:ـ
 ـ كتاب يف معاين القرآن2
 ـ كتاب بعنوان تل ي  البيان جما ات القرآن. ومخسن يوما 1
 ـ كتاب جما ات اآلاثر النبوية.7
  ـ كتاب حقائ  التأويل يف متشاب  التن يل.6
يف ريعان شباب ، أعيد طب  النتاب يف املطبعة احليدرية يف  . كتاب خصائ  األئمة، هو كتاب ألف 5

 يشمل عل  أخبار األئمة. 2969هـ/2749النجف األشر  ابس  خصائ  أمري املؤمنن سنة 
 هـ 739ـ سري  والد  الطاهر وقد ألف  يف سنة 4
 ه ا النتاب مفقود. –ـ كتاب أخر قضا  بغداد  3

                                                        
  185انظر اتريخ االدب العري امحد ال ات ص -17
 679النى وااللقاب الشيخ عباس القم  ص -16
 85املصدر نفس  ص -15
 . 12-11كتاب م  البالغة والشريف الرض  وجهود  النحوية ص -14
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 وفاته:
 .وم ينمــل العقــد الرابــ  2124/ 614هـــ أو 616مــن احملــر  ســنة تــوىف الشــريف الرضــ  يف الســادس 
عامــا ودفـن يف دار  مبســجد األنبـارين.   نقــل ج مانــ  إىل  63أو 65مـن عمــر  الشـريف فلــ  ينـاه  علــ  

 (13).--مدينة كربالء عند ضريح جد  االما  احلسن 
 ونهج البالغة: --اإلمام علي بن أبي طالب 

لنــن هنــاك أمــورا  --املنانــة حــى أســدي املـدح وال نــاء لــو  رســوك هللا ال ميننـ، أن أصــل مــن 
البـد مــن اإلشـار  إليهــا، والتـ كري هبــا فقـط ال غري.حــن أمتلـك كــل الواهـ ، واصــبح بـ لك قمــة يف مجيــ  
اجملاالت احلياتية و اإلنسانية، فقد عهد  أن جند ش صية قد بلغت مرحلة متقدمة من الشجاعة، وأخرى 

وابلفصـــاحة والوفــاء والتضـــحية واإلاثر واالمانــة إىل آخـــر الصـــفات النبيلــة الـــي تتفــاخر هبـــا األمـــ   ابلنــر ،
قد مجعها كلها يف ش صيت  النرمية. وه ا ما ال نشاهد  يف اتريخ  --والشعوب. ولنن اإلما  عل  

ة، حــى أصــبح منوذجــا البشــرية، اضــافة بلوغــ  التقــوى وال هــد واملــروء  والعــدك واملســاوا  بــن النــاس والرعيــ
.فهو تلمي  ووص  الرسوك --حياوك االقتداء ب  كل عاقل سلي  لنن هيهات أن يبلغوا ما وصل إلي  

-- 
لنننا حنـاوك أن نسـلط الضـوء علـ  واحـد  مـن مواهبـ  الفـ   واخلـاص ابحلقـل األدي الـ ي بـرع فيـ  و 

 ال ي هو ج  من البح .
ري  من عمر  الشريف أن يرفد اللغة العربية واألدب العري وخالك فرت  قص --لقد استطاع األما  

بتحفــة أدبيــة مــن خطــ  ورســائل ووصــاا، ال تقــدر بــ من ووحيــد  بقيــت تعلــن عــن التحــدي مــن حيــ  
الفصاحة والبالغة و سـبك املعـاين ومجيـل املفـردات إىل يومنـا هـ ا علـ  أن أييت أحـد األدابء أو الفصـحاء 

مــن مجيــل البيــان وعظيمــ ، ومــا اك التحــدي قائمــا إىل  -- ء ممــا قالــ  ســواء كــانوا حضــرا أو بــدو بشــ
 يومنا ه ا وما اك العج  قائما إىل يومنا ه ا أيضا وسيظل.

.، حــن مشــل يف طياتــ  --إن  هــ ا املعجــ  األدي الــ ي يعــد أقــل درجــة مــن كــال  هللا ورســول  
  والـوعظ حـى عـد برتمجـان القـرآن. حـن راح وفصول  وبن دفتي  البيان السـاحر واجلميـل البـاهر مـن احلنـ

يسدي النصـح واحلنمـة ملـن يريـدها معـ  ا خطبـ  وحنمـ  ابآلات القرآنيـة النرميـة،عل  سـبيل امل ـاك حـن 
)أييت عل  الناس  مان عضوض، يعض املوسر في  عل  ما يدي  وم يؤمر بـ لك فقـاك تعـاىل --يقوك 

.... إىل اخـــر اخلطبـــة. كتـــاب هللا الـــ ي ال ميســـ  الباطـــل مـــن بـــن يديـــ ، (18)وال تنســـوا الفضـــل بيـــنن 
مستدال هبا ومستنبطا احلن  والقوانن لسعاد  اإلنسانية ورفاهيتها. فل  جند اباب من أبواب العلـ  واحلنمـة 
والفق  واألدب.واتريـخ األمـ ، إال وقـد وج فيهـا وفسـرها وأعطـ  اجلـواب الصـحيح واصـدر احلنـ  السـلي ، 
وال ي يص  يف خري سعاد  الدنيا واآلخر . مسـت دما أسـلواب فريـدا وبيـا  سـاحرا. أن هـ ا العقـد ال مـن 
واملفــرط حيتــاج مــن ينظمــ  أو جيمعــ ، وم يســتط  كــائن مــن كــان أن يقــو  هبــ   املهمــة، إال مــن يبلــغ مــن 

الـــ ي تـــوفرت بـــ  تلـــك الفصـــاحة والبالغـــة والفهـــ  والعلـــ  والفق .وبعـــد أربعـــة قـــرون جـــاء الشـــريف الرضـــ  

                                                        
 14الشريف الرض  وجهود  النحوية ص -13
 173القرآن النرمي سور  البقر  اية  -18
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املواصفات الي تعط  للمهمة حقها وجنح يف أدائها فهو سليل العائلة النرمية وحيمل جينـات جـد  األوك 
. فــراح يصــنف  وفــ  --الــ ي بلــغ مــن العلــ  والفقــ  مــا مننــ  يف مجــ  مــا قالــ  أبــن عــ  ســيد البشــر 

 حتمــل يف معانيهــا نســبة عاليــة مــن اخلطــ  واحلنــ  كــال يف جماهلــا وبعــد ذلــك يصــو  قصــائد  الشــعرية الــي
األفنار واملفاهي  الي جاءت يف خطب ، والي ك ر فيها وعظ املسلمن خاصة والناس عامـة وحتـ يره  مـن 

ممن سـبقوا  --غدر ال مان والركون إىل األهواء. وحنن ال نننر ال ين سبقو  يف التطرق بنال  وخطب  
  وال ين توفوا قبل أن يولد الشريف الرض  علـ  سـبيل امل ـاك ال الشريف الرض  يف مجع  والتطرق إىل بيان

هـــ يف حــن ذكــر بعــض اخلطــ  يف كتابــ  )وقعــة صــفن( 121احلصــر نصــر بــن مــ اح  املنقــري املتــوىف ســنة 
هــ يف كتابـ  )الطبقـات النـربى( وكـ لك أيضـا 171وك لك حممد بن سعد املعرو  أبن سعد املتوىف سـنة 

هـــ يف كتابــ  )إصــالح املنطــ ( 164اق املعــرو  اببــن الســنيت املتــوىف ســنة أبــو يوســف يعقــوب بــن إســح
وغريه  الن ري حن اعتمدوا يف كتبه  عل  الشواهد من اخلط  و األشـعار الـي قاهلـا اإلمـا  علـ  بـن أي 

 .(19)والي ذكرت يف كتاب م  البالغة ال ي مجع  الشريف الرض  --طال  
 المبحث الثاني:

خري مصدر وأنق  منب  ينهل من  احلن  ويستعن  --ض  يف بالغة اإلما  عل  وجد الشريف الر 
مبفردات  بعـد القـرآن و احلـدي  النبـوي الشـريف، اللـ ان تـا أيضـا املصـدر الوحيـد لعلميـ  والـ ي استسـق  
منـــ  مؤلـــف مـــ  البالغـــة، حيـــ  اســـتطاع أن يوظـــف اخلـــ ين اللغـــوي وال قـــايف يف اســـتنباط أحنـــا  القـــرآن 

 راج من حنم  ومعاني  ما ييسر أمور املسلمن ويعرفه  يف دينه  وشريعته  بعد ما أصاب اإلسال  واست
 --وهو يف ريعان  بل ونعومة أظفار  ما أصاب  من انشقاقات وارتداد حنو اجلاهلية، فنان اإلما  عل  

أن حــافظ علــ  دفــة حبننتــ  وثقافتــ  وقــو  منطقــ  وحســن أدارتــ ، أن يقــف أمــا  ذلــك الســيل العــار  فنــان 
ـــار املضـــاد املتم ـــل ابحلـــ ب الســـفياين الـــ ي عمـــاد  البيـــت  الســـفينة وأوصـــلها إىل بـــر األمـــان رغـــ  قـــو  التي
األموي، ال ين وظفوا جهوده  من أجل القضـاء علـ  االسـال  وعلـ  كـل مـن أمـن بـ  وانتمـ  لـ  خملصـا، 

  الشـــيطانية أمـــال مـــنه  الرجـــوع إىل معتمـــدين علـــ  املـــؤامرات والدســـائس واالغتيـــاالت يف تنفيـــ  خمططـــاهت
اجلاهلية األوىل الي قض  علي  اإلسال . فما احلروب الي أشعلوها من  الفتنة النربى الـي كانـت نتائجهـا 

 .--قتل اخلليفة ع مان بن عفان إىل حرب اجلمل والنهروان وصفن وأتمره  يف قتل اإلما  عل  
 وصياغة املعاني..--خطب اإلمام  

الشــريف الرضــ  جــاد ملتــ  ، ال ينــاد يفــارق جديتــ  والت امــ  يف قصــائد ديوان ،ســواء كــان يف جمــاك إن 
 --الشعر أو األدب ه  الي أهلت  أن يستعن ابخلط  واألقواك الي جاءت عل  لسان اإلما  عل  

وظفهــا الشــريف الرضــ  يف مناســبات عديــد  ليصــو  مـــن معناهــا أو مــا تضــمنت مــن أفنــار يوصــل مـــن 
خالهلــا مــا يقصــد اإلمــا  يف أقوالــ  وخطبــ  هلــا وقــ  يف النفــوس أكــرب عنــد العــرب مــن اخلطــ  والن ــر، حــن 

                                                        
منصــور مــ كور شــلش  و صــربي ابــراهي   -مــ  البالغــة بــن صــحة النســ  إىل املؤلــف وتوثيــ  الــن  جملــة اهــل البيــت    -19
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حيـ ر مـن الـدنيا  --جنده  حيفظون القصيد  مهما طالت أو ك ـرت أبياهتـا. فعنـدما جيـد اإلمـا  علـ  
 ي   ال من وحي ر من اهلوى وطوك األمل قائال:

ن  اثنتان إتباع اهلوى وطوك األمل، فأن أتباع اهلوى فيصد عن ))أيها الناس إن أخو  ما أخا  علي
 .(71)احل ، وأما طوك األمل فينس  اآلخر . أال وإن الدنيا قد ولت ح اء(( إىل أخر قول  النرمي

يف ضمن ه ا املعى صياغة ذلك املضمون كتـ  قصـيد  حيـ ر فيهـا مـن الركـون إىل الـدهر والوثـوق بـ  
 حن يقوك:

 لالالالالالالالالالالالالالاله  قفالالالالالالالالالالالالالالالالالةادعالالالالالالالالالالالالالالوك  الالالالالالالالالالالالالالالدهر 
 ملثلبالالالالالالالالالالالالالا أدعالالالالالالالالالالالالالو بنالالالالالالالالالالالالالات السالالالالالالالالالالالالالري

 

 مالالالالالالالالالالالالالالالا بيالالالالالالالالالالالالالالالالالت إصالالالالالالالالالالالالالالالداري   أ رادي 
 ختلطالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا عنالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاقا  عضالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاد

 

 إىل أن يقوك: 
  لالالالالالالالالالالالالالالو أمنالالالالالالالالالالالالالالرم الالالالالالالالالالالالالالالدهر أحالالالالالالالالالالالالالالالداثه

 

 (13)صالالالالا حت كالالالالف الضالالالاليغم العالالالالالالادي 
 

 ويقوك يف منان أخر:
 أتىب الليالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالايل أن تديالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالما
   وائالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالب األايم يطرقالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالت
  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدهر يوجالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالف  يالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاله 

 

 بؤسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا خللالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالق أ   عيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالما 
 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالورى بيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالضا   يالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالما

 (11)معالالالالالالالالالالوج الطريالالالالالالالالالالق أ  مسر يالالالالالالالالالالالالالالالما
 
 

قــد اقتــبس الشــريف الرضــ  املعــى، قــد اســت د  الشــريف الرضــ  كلمــة الــدهر وهــ  مرادفــة للــدنيا يف 
مؤكـدا أن الــدنيا ال مــن اتبـاع اهلــوى والصـدود عــن احلـ  وجمافاتــ ،  --املعـى، حــن حـ ر اإلمــا  علـ  

تستقي  ألحد، وال أيمتنها عاقل، فرتاها تتغري من سعاد  ورفا  إىل ع اب وشقاء وعسر. ومن تعل  ابلدنيا 
 وراح يراهن عليها بطوك االمل، انست  االخر  بعد ان شغلت  االوىل ال برخائها فقط بل بعسرها ايضا.

-املعــاين الــي وردت يف خطــ  اإلمــا  علــ إن الشــاعر الشــريف الرضــ  قــد قــو  شــاعريت  ابســت دا  
هناك تقارب وتشـاب  مـن --، مما ي بت أن الشريف الرض  قد اخ  املعى من قوك األما  عل  -

 حي  الفنر .
واشتهر ب  وهو ال اهد، وي كر يف مـا ذكـر يف   --ولو انتقلنا إىل غرض أخر عر  ب  اإلما  عل  

موعظت  الي يد  من خالهلا بتجربت  العملية ويعرضها عل  كـل  كتاب م  البالغة، في كر لنا خطبت  أو
 --ذي عقل سلي ، م أيمن إىل الدنيا وخيدع ب هوها ح  ت هو ل ، حن يقوك يف خطبت  

))انظروا إىل الدنيا نظر  ال اهدين فيها، الصادفن عنها، فإما وهللا عما قليـل ت يـل ال ـاوي )أي املقـي ( 
  اآلمن، ال يرج  ما توىل منها فأدبر، وال يدري مـا هـو آت منهـا فينتظـر، سـرورها الساكن، وتفج  املرت 
 .(77)مشوب ابحل ن(( 

                                                        
 31ص61رق  2م  البالغة خطبة ج -71
 ص 118ديوان الشريف الرض   -72
 851املصدر نفس  ص -71
 الصافن تع، املعرضن.265ص 217بالغة خطبة رق م  ال -77
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حن يع   كالم  حن يقس  أبية من لفظ اجلاللة هلو عظي  الشأن  --إن م ل من لة اإلما  عل  
من حتميت  املطلقة ومـن  من حي  أتيت  ووق  أتثري  عل  السام ، وم أيت ه ا القس  من فرا  وامنا ينب 

 قناعة اتمة ال يشوهبا أي شك والي تنب  من نفس كلها إميان وثقة مبا يقول .
أييت حفيد  الشريف الرض  ليـرتج  هـ ا املعـى وبصـور  شـعرية، لنـن بلوحـة مجيلـة مسـت دما أسـلوب 

 (76)اخلطاب لريسخ املع، فيقوك يف مناسبة خاصة
 قالالالالالالالالالالالالالالد صن أن يسالالالالالالالالالالالالالالمعك الصالالالالالالالالالالالالالالوت

 بيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالت علالالالالالالالالالالالالالالالالالالالى غالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالر اي ابين ال
 أجيالالالالالالالالالالالالالالالالالالزع املالالالالالالالالالالالالالالالالالالرء ملالالالالالالالالالالالالالالالالالالا  اتالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاله
  إمنالالالالالالالالالالالالالالالا الالالالالالالالالالالالالالالالد يا علالالالالالالالالالالالالالالالى  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالو ا

 

 أانئالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالم قلبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالك أم ميالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالت 
 أمامالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالك املنالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالز   البيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالت
  كالالالالالالالالالالالالالالالالالآل مالالالالالالالالالالالالالالالالالا يدركالالالالالالالالالالالالالالالالاله  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوت
 ثنيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة مطلعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالبا  املالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوت

 

ان الشـريف الرضـ  هنـا يعطـ  للـدهر أو الـدنيا القـدر النبـري يف مواجهـة مـا تـؤوك اليـ  األمـور. فنأمنــا 
س  استعدادا لألخر  الي ه  الدائمة وما يتمت  يف األوىل من عظـي  الـنع  فهـو قليـل حـن يقـاس يسلح نف

. حـن ينصــح بصــيغة األمـر الــ ين متســنوا أبذاك --مـا يف االخــر . وهـ ا مــا يتضــح مـن قــوك اإلمــا  
ا، راحـل عنهـا عمـا الدنيا معتقدين و جا من أبما دائمة هل . أما ال اهد عنها ال ينظر اليهـا نظـر  مـودع هلـ

 قري .
عــر  الشــريف الرضــ  املنبــ  الصــايف والعــ ب واختــار مــن نفــائس اللغــة وبالغتهــا و تعبريهــا وأحســن 
االختيار فنان أن مل  جنم  وأبـدع يف نتاجـ  الشـعري واألدي وم ينتـف بـ لك فقـد عـ   مسـتوا  العلمـ . 

الطريــ  الســلي  والقصــري يف نظــ  القصــائد ملــا  وكــأن مــ  البالغــة مصــدر  وحجتــ  يف ابتــداع املعــاين وانتهــاج
حيتــوي مــن املفــردات الغ يــر  الــي تشــيد يف قصــائد  وااثر  أبســس راســ ة ومجيلــة وتســد كــل ثغــر  مينــن أن 

 حتصل.
 ذكر الخصوم بالخري والرتفع 

نراه  لنل من يبلغ العل  يف سريرت  وعلم  و نسب ، ين ر حساد  وال ين ينقلبون إىل اعداء وخصو . 
 يب ون مسومه  يف كل اجتا  وينيدون ل  يف كل مناسبة، حى يصلوا إىل ما تبتغي  نفوسه  املريضة.

-لقــد ورث الشــريف الرضــ  عــن أابئــ  وأجــداد  اخللــ  النــرمي والعفــة والرتفــ  فهــو ســليل أهــل البيــت 
البيـت ويطهـرك  إمنـا يريـد هللا ليـ ه  عـنن  الـرجس أهـل وال ي قاك هللا )جل جالل ( يف حقه   -
فمن بلغت بـ   (74)ه  أصحاب النساء ال ين اصطفاه  هللا  --. وأهل بيت الرسوك (75)تطهريا

هــ   املنانــة فقــد حتلــ  ابحلصــافة والرفعــة واألخــالق و  درا أن جتــدها عنــد فريــ  أخــر الــ ين م يؤمنــوا مبــا 
مرتبـة العصـمة، إال نفـر قليـل  --مـن حظـو  ورفعـة. لقـد بلـغ اإلمـا  علـ   --ميتلن  اهل البيت 

من اصحاب  وال ين الت موا بعهوده  وبيعته  ل ، ومن   ليس بغري  علي  أن يـ كر خصـوم  ومـن  صـبوا 

                                                        
  231ديوان الشريف الرض  ص -76
 77سور  األح اب آية  -75
 231جمم  البيان لعلو  القرآن اجل ء ال امن ص -74
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ل  العداء ابلرمحة والدعاء هل  ابملغفر  والعود  إىل جاد  الصواب، جند  يقوك  صحا قومـ  وأصـحاب  حـن 
 --  يف صفن فيقوك مس  رهط منه  يسبون أهل الشا  أا  حرهب

))إين أكـــر  لنـــ  أن تنونـــوا ســـبابن، ولنـــنن  لـــو وصـــفت  أعمـــاهل ، وذكـــرمت حـــاهل ، كـــان أصـــوب يف 
القــوك، وأبلــغ يف العــ ر، وقلــت  منـــان ســبن  إاهــ ، اللهــ  أحقـــن دمــاء  ودمــاءه ، وأصــلح ذات بيننـــا، 

 .(73)  والعدوان من هل  ب ((وبينه ، وأهده  من ضاللته ، حى يعر  احل  من جهل  ويرعوي عن الغ
هبـ   الــنفس الـي اصــطفاها هللا ورسـول  والــي أعطـت للبشــرية دروسـا يف األخــالق والتواضـ  والتســامح 
والعفو ملن اساء هلا، عل  الرغ  من مسوها وعل  كافة األصعد  الي يت يلها الفنر البشري من  األ ك إىل 

 يومنا ه ا.
الق ليرتمجها بقال  يناس  عصر  وما حيـيط بـ  مـن جمتمـ  قـد ورث الشاعر شريف الرض  ه   األخ

ابتعد ولو بفرت  قصري  عـن صـدر اإلسـال  قياسـا ملـا حنـن عليـ  يف الوقـت احلاضـر. حـن وجـد فيهـا الـدرس 
العظي  يف ترسيخ ال وابت ك  ال تتغري، لنن الطبائ  البشرية تتحوك ورمبـا تبتعـد عنهـا. لـ ا جنـد  يقـوك يف 

، فقد عـر  كيـف يسـرب خلقـ  ويـداري غضـب  حبلمـ ، وي بـت انـ  و املعى واملضمون نفس إحدى قصائد  
ذو خلـ  رفيــ ، ال يــرد اإلسـاء  مب لهــا، وإمنــا جيعــل مـن العتــ  املــبطن بنــوع مـن التهديــد والتلمــيح ابلفــوارق 

وجب  األمـر لـو  األخالقية وال قافية، ومن هنا جيعل من يريد أن يرمي  بسها  اهلجاء أن يفنـر أك ـر ممـا يسـت
 .(78)كان اخلص  غري الشريف الرض . فنجد  يقوك يف احدى قصائد  

 حالالالالالالالالالالالالالالالالالالذارك أن تغالالالالالالالالالالالالالالالالالالالبين غالالالالالالالالالالالالالالالالالالماب
  ا الالالالالالالالالالالالالالالك إن أقمالالالالالالالالالالالالالالالت علالالالالالالالالالالالالالالالى أذايت
  احلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالم   يالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدركين إابئالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي

 

  الالالالالالالالالالالالالالالأين ال ادر علالالالالالالالالالالالالالالالى الغضالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاب 
  رحالالالالالالالالالالالالت إىل ا رصالالالالالالالالالالالالاري كالالالالالالالالالالالالآل ابب
  كالالالالالالالم يب الالالالالالالى ال الالالالالالالريت علالالالالالالالى اجلالالالالالالالذاي

 

 ال ين تعل  منه  التسامح والتسام  فقوكإىل أن يقوك وقد عاد ي كر بقوم  
  تظبالالالالالالالالالر أسالالالالالالالالالالر  مالالالالالالالالالت سالالالالالالالالالالر قالالالالالالالالالالومي
  تصالالالالالالالالالالالالالب  التالالالالالالالالالالالالالين عيبالالالالالالالالالالالالالا  قالالالالالالالالالالالالالوال

 

 متالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد إىل ا رظالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاري ابلرقالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاي 
 اهالالالالالالالالالالالالذا احلالالالالالالالالالالالالد ا لالالالالالالالالالالالالق عالالالالالالالالالالالالت ذابي

 

كــان ابســتطاعة الشــريف الرضــ  أن يــرد علــ  مــن هجــو  ابمل ــل ويســلك نفــس املــنه  املعــرو  عنــد 
ال ـــأر لنفســـ . لنـــن هنـــا تظهـــر القـــي  واألخـــالق الرفيعـــة الشـــعراء ابلـــدخوك يف معـــارك هجائيـــة مـــن أجـــل 

 والعالية.
 (79)وينشد يف قصيد  أخرى 

 لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ت حالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرقرين عالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالذال
  طلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالت اال الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالولني عالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالم
 علالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالر ق  ردكالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالم

 

 ل الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد  وهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالت ي صالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالعدا 
   الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالت األبعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالديت مالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدى
  لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليس علالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي أن أردا
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 الصداقة واإلخوة
وبوفائ  ال ابت يف الوعود والعهود وإخالص  بعالقت  االجتماعية املمي    --عر  عن األما  عل  

ألصــدقائ  وقــد جعلهــ  مبرتبــة اإلخــوان وال يســعنا يف هــ ا البحــ  ان نتطــرق لــروابط احملبــة الــي  رعهــا يف 
قلـوب األصـدقاء وهـ  ك ــر ومـن أشـهره  عمـار بــن اسـر واملقـداد وعبـد هللا بــن عمـر وعبـد هللا بـن العبــاس 

 --وك حن يق -رض  هللا عنه -وغريه  
 (61)))اعج  الناس من عج  عن اكتساب اإلخوان، وأعج  من  من ضي  من ظفر ب  منه ((

اقتبس الشريف الرض  من ه   احلنمـة ال هبيـة ليطبقهـا يف تعاملـ  مـ  أصـدقائ ، حـى ولـو كـانوا مـن 
غري ملت  وهو ال ي عر  عن  والؤ  وحمبت  لصديق  اي إسحاق الصاي ال ي عايش  ويصاحب  وحي   عل  

يرتج  قوك اإلما  عل  .فراح (62)أن يطال  حبقوق  املتم لة بتبوئ  كرس  اخلالفة وكان من اقرب مستشاري  
يف قصيد  كتبها إىل صـدي  لـ  يسـأل  عـن حالـ  بعـد أن أملـت بـ  ننبـة وهـو خيفـف عنـ  املصـاب  --

 واحلسر  و األم حي  يقوك: 
 اذا كالالالالالالالالالالالالالالالالالان االسالالالالالالالالالالالالالالالالالى داء م يمالالالالالالالالالالالالالالالالالا
  مالالالالالالالالالالالالا ينيالالالالالالالالالالالالي مالالالالالالالالالالالالت االايم  الالالالالالالالالالالالوت

 

  فالالالالالالالالالي حسالالالالالالالالالت العالالالالالالالالالزاء لنالالالالالالالالالا  الالالالالالالالالفاء 
 (41) ال كالالالالالالالالالالالالالالالد يطالالالالالالالالالالالالالالالو   ال عنالالالالالالالالالالالالالالالاء

 

 احد أصدقائ  فيقوك ويف مناسبة أخرى ينت  إىل
 كفالالالالالالالالى حالالالالالالالالالزان أين صالالالالالالالالالديق  صالالالالالالالالالادق
  كيالالالالالالالالالالف اريالالالالالالالالالال  األبعالالالالالالالالالالديت خللالالالالالالالالالالالالالالالالة

 

  مالالالالالالالالالايل مالالالالالالالالالت بالالالالالالالالالني لالالالالالالالالالألانم صالالالالالالالالالديق 
 (41) هالالالالالالالذا قريالالالالالالالب غالالالالالالالادر    الالالالالالالالالالالالاليق 

 

ابلعمل ال يف القوك فقط، وترج  ه ا العبار  م  معظ   --ع   الشريف الرض  قوك اإلما  عل  
النــاس الــ ين عاشــره ، حــن وضــ  هلــ  القواعــد الصــادقة للصــداقة، اوهلــا الوفــاء واخرهــا النصــيحة، مقدســا 

 (66)لقوانن الصداقة وحرمتها. حن يقوك 
 اذا قالالالالالالالالآل مالالالالالالالالا  املالالالالالالالالرء قالالالالالالالالآل صالالالالالالالالدي ه
  اصالالب  يغضالالي الطالالرل عالالت كالالآل منظالالر

 

  الالالالالالالالالالالالالالالالالالود  ارقالالالالالالالالالالالالالالالالاله ذاك الرحالالالالالالالالالالالالالالالالالنت  
 ا يالالالالالالالالالالالالالالالالالالق ذاك الرحالالالالالالالالالالالالالالالالالالنت   الالالالالالالالالالالالالالالالالالالود

 

 من األعداء --موقف اإلمام علي 
ينقلنــا عليــ  الســال  إىل تعامــل أنســاين قلمــا نصــادف  عــرب التــاريخ حــن يتعامــل مــ  أعدائــ  بــروح عاليــة 
جدا من التسامح واحملبة واإلنسانية، وهو املنتصر واملقتدر عليه  ممـا جعـل مـن أسـلوب  هـ ا مدرسـة يتبعهـا  

لــ  يــدعو إىل العــيش اإلنســاين الــ ي جــاءت بــ  الشــريعة اإلســالمية الســمحة، ودليــل علــ  انــ   كــل ذي
صاح  احلجة، يدعم  ب لك حلم  النبري ال ي حيج  االنتقا  عند املقدر  فهـو القائـل ))احللـ  واأل   

، مستغلن --. ولو تتبعنا التاريخ لوجد  ال ين خاصموا األما  عل  (65)توأمان ينتجهما علو اهلمة((
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من اجل احل . وهو القائل  --في  صفات  احلميد  و صرب ، فما خاص  احد عل  احل  بل خاصمو  
يوصــ  هبــ   --. فــراح (64)))أوك عــوض احللــي  مــن حلمــ  أن النــاس أنصــار  علــ  اجلاهــل(( --

يف خطبـة طويلـة  جاعال من وصيت  عنوا  وفصاًل كبريا يف حقوق اإلنسان والعفو عند املقدر  حيـ  يقـوك
 نقتطف منها ه   العبار .

 (63)))إذا قدرت عل  عدوك فاجعل العفو عن  شنرا للقدر  علي (( 
لوجـــد  حيمــل يف طياتــ  معـــاين ك ــري  اخت هلــا هبـــ   العبــار  الـــي  --لــو دققنــا النظـــر مليــا يف قولــ  

اعطت السام  كل مـا يريـد. جنـد الشـاعر الشـريف الرضـ  أيخـ  العنـوان ليصـوغ  شـعرا وابلتـا  جيعـل منـ  
 (68)شعارا من حي  التعامل سواء أكان عل  الصعيد الفردي أ  الرمس  أي العا  حن قاك 

 ود غالالالالالالد ان علالالالالالالى األعالالالالالالداء حنمالالالالالالي مالالالالالال
 

  مننالالالالالالالالالالالالع عالالالالالالالالالالالالت أ را بالالالالالالالالالالالالا أن متزقالالالالالالالالالالالالا 
 

يرى الشريف الرض  أن من ينتصر عل  خصم  حيـاوك ان يغـت  منـ  كـل مـا يسـتطي  سـواء كـان املغـن  
مادي أو معنوي، فنيـف بـ  وهـو حيـاوك ان حيـافظ علـ  منانـة خصـم  وجيعلهـا يف اطـر القداسـة حـى ال 

 وجيعل من العدو صديقا ولو بعد حن.  تستمر العداو  والبغضاء، وعندها ي رع املود  والرمحة
وننتقل إىل مقولة أخرى مت لها الشريف الرض  وعرب عنهـا وأطرهـا أبسـلوب  الشـعري حمـاوال أن يبلـغ هبـا 

مــن ع وبــة يف املعــى وأتثــريا يف الــنفس. علــ  رغــ  مــن قلــة مفرداهتــا --مــا بلغــت أقــواك اإلمــا  علــ  
من الدروس وخاصة ال ين ميلنون البصـري  والعقـل الواسـ  فقـد  لننها متلك من خ ين املعاين وتعط  ك ريا

 (69).))ما كل مفتون يعات (( --ذكر 
ويقصــد ابملفتــون الــ ي دخــل يف الفتنــ  دون أن يعلــ  مــا هــ  أســباهبا ؟ ومــا هــ  نتائجهــا؟ بــل جرتــ  
عاطفتـــ  إليهـــا، وم حيـــدد مـــا نوعهـــا ســـواء أكانـــت يف اجملـــاك السياســـ  أ  االجتمـــاع  وحـــى علـــ  صـــعيد 

 (51)العالقات الش صية فقد قاك في  الشريف الرض  
 تضالالالاليق صالالالالد ر العرالالالالب  العالالالالذر أ سالالالالع

  مالالالالالالت قلالالالالالالب مالالالالالالمه   الالالالالالالالالالالالالالا هلالالالالالالالالالالك هللا
 

  جيمالالالالالال   الالالالالالرل ا يالالالالالالر  الالالالالالالود أ الالالالالالوع 
  لالالالالالالالالالالالالالالالالاليس لعالالالالالالالالالذر يف  واحيالالالالالالالالاله مرتالالالالالالالالالع

 

م ينتــف الشــريف الرضــ  مــن توظيــف املعــى، بــل اســت د  بعــض املفــردات م ــل )العتــ (الي لـــو م 
ال يوجد --يست دمها لنان هنالك خلل فيما قال ، حي  االختيارات الي تعامل معها اإلما  عل  

افضــل وارقــ  منهــا، وحينهــا حــاوك الشــريف الرضــ  البــد مــن اســتعملها وشــرحها وتســليط الضــوء علــ  مــا 
 ختت ل  من معى، ولو الش ء القليل منها. 

لقد عر  اإلما  عل  الدنيا وخربها ك ريا ول  مواقف يندد هبا وبتلوما أو تقلبات الدهر ال ي م ينـن 
قـد وصـف  بعبـارات تشـ  منهـا احلنمـة والنصـيحة وإمـا تـدك علـ  علمـ  الغ يـر يوما أيمـن منـ  واليـ  حـن و 

  --فقد أوضح يف قول   --وتقوا  ال ي م يبلغ الي  سوى النيب األكر  
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 (52)))إذا أقبلت الدنيا عل  أحد أعارت  حماسن غري ، وإذا أدبرت عن  سلبت  حماسن نفس ((.
حقيقية كانت وستظل إىل قيا  الساعة، حي  ال تبديل وال  لقد رس  لنا يف ه ا القوك السديد قاعد 

تغري يف فحواها ونتائجها، مبينا أن كل مـن  هـت هلـ  الـدنيا واسـتقا  هلـ  الـدهر وألبسـه  حلتـ  ال ميلنـون  
 كل الصفات الي خلعت عليه  أو سلبت منه  والتاريخ مل ء مب ل ما ذكر وصور.

ه ا املعى أببيات شعرية يعات  هبا الدنيا يف طبعاهـا حـن  عل  ه ا املعى راح الشريف الرض  جيسد
تدبر، وي كر من تقبل علي ، أما كما وصلت إلي  فسو  تصل لغري  حن قاك يف قصيد  طويلة نقتطـف 

 .(51)منها ما يصور لنا ه ا املعى
  مالالالالالالالالالالالالت والالالالالالالالالالالالأل االايم  سالالالالالالالالالالالالا  انئالالالالالالالالالالالالم
 اجلالالالالالالالى اليالالالالالالاله ذلالالالالالالالك اخلطالالالالالالالب م الالالالالالالدما

 

 مطمعالالالالالالا تثالالالالالالال لالالالالالاله االعنالالالالالالاق خو الالالالالالا    
  قالالالالالالالالالالالد كالالالالالالالالالالالان ال يل الالالالالالالالالالالاه اال مر عالالالالالالالالالالالا

 

يقصد الشريف الرض  يف االبيات السابقة ان من كانت لـ  الـدنيا طـوع بنانـ  أيمـر ويطـ ، وتنحـ، لـ  
القامــات إمــا طمعــا أو خوفــا، وهتتــف لــ  األلســن متجيــد ورفعــة. فلمــا تــدبر عنــ  فينــون اتبعــا للــ ين تبعــو  

 عقل سلي . ابألمس مطيعا ملن امره . وه ا درس لنل ذي
  طبقات الرجال
يف تبيـن النفـوس وتقيـي  الرجـاك، ومـا مينـن للمـرء أن يتحلـ  أبخـالق عاليـة  --قاك اإلما  عل  

وكرميــة حــى يصـــطف  مــن الـــ ين ميلنــون اهلمـــ  العاليــة وحيملـــون مــن الصـــفات الــي متيـــ ه  عــن أقـــرام  أو 
يســـموا إلـــيه  مـــن تنقصـــ  صـــفاهت . وهـــ   أضـــداده ، وجتعـــل مـــنه  ذا اثـــر فعـــاك يف نفـــوس اآلخـــرين كـــ  

وبصور  واضحة ال التباس فيها، واملتم لة ابلشي  املعروفة، ابلنر  والشجاعة  --الصفات الي حددها 
 وهو خري الرجاك  --واإلابء والنصيحة حن يقوك 

قـدر  قدر الرجاك عل  قدر تت ، وصدق  عل  قدر مروءت ، وشجاعت  عل  قدر أنفت ، وعفت  علـ  ((
 (57)((غريت 

إن  ه ا التفصيل الدقي  ملعدن الرجاك وكال حس  خاصيت  ال مينن أن يرتقـ  إىل احلـد االقصـ  مـن  
كـل صـفة مينـن ان يرتقـ  اليهـا حـى يوصـف بصـفتها ويعتلـ  منانتهـا، وهـ ا ال مينـن ألي فيلسـو  أن 

حياتـ .، والـي تعتـرب حنمـة  يعط  م ل ه   الصفات إال إذ كان يتحل  هبـا وميتلنهـا وقـد اثبـت ذلـك يف
ومقياساً يف تصنيف الرجاك إىل ثالثة اشناك، االوك يعر  من خالك تت  حـن توكـل لـ  االمـور ويوضـ  
يف ســد  املســؤولية، وال ــاين وقدرتــ  علــ  كــبح عواطفــ  والوقــو  جبانــ  احلــ  أيــن مــا دار، وهــ ا يتطلــ  

يف نفســ  العفــة القلــ  واليــد. هلــ ا وجــد الشــريف شــجاعة أمــا  لومــة الئــ ، وهــ ا ال يتــأت  اال وقــد بلغــت 
 (56)الرض  ضالت  هب   املقولة فراح يرتج  معانيها يف قصيد  ل  مستهال هب ا املعى 

 لالالالالالالالالالالالالالالاليس عزمالالالالالالالالالالالالالالالك أن تفالالالالالالالالالالالالالالالي بالالالالالالالالالالالالالالاله  اايك أن تسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال و بوعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد
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  الصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدق  سالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالت ابلفالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالق
  اذا قالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدرت علالالالالالالالالالالالالالالالالالالالى الو الالالالالالالالالالالالالالالالالالالاء

 

  الكالالالالالالالالالالالذب  سالالالالالالالالالالالب مالالالالالالالالالالالت عيوبالالالالالالالالالالاله
  عالالالالالالالالالالالالالالالالد عالالالالالالالالالالالالالالالالت غالالالالالالالالالالالالالالالالدر   ذيبالالالالالالالالالالالالالالالالاله

 

مــن قبيــل الســري علــ  الــنه  واملعــى  --الشــريف الرضــ  علــ  مــا يقصــد  اإلمــا  علــ  إن وقــو  
ال ي توح  الي  املقولة، حي  شنلت ل  رؤية ونظر  إىل الرجاك ومي هت  وطبقاهت  ورمست الفوارق بن ما 

الرجـاك ي بت عل  العهود وقدرت  عل  الوفاء هبا، جاعال من الصدق منهجا وطريقا يف البلو  إىل مصـايف 
 واحلد الفاصل بن تصنيفه  ومتيي ه . و اعتربت كقاعد . 

 (55)إىل أن يصل بقول  وهو يض  تت  و شجاعت  موض  املفاضل
 مالالالالالالالا م الالالالالالالامي علالالالالالالالى ا الالالالالالالوان  عنالالالالالالالالدي
  اابء حملالالالالالالالالالالالالالالالالالالق ي عالالالالالالالالالالالالالالالالالالت الضالالالالالالالالالالالالالالالالالاليم

 

 م الالالالالالالالالالالالالالو  صالالالالالالالالالالالالالالارم  ا الالالالالالالالالالالالالالف  الالالالالالالالالالالالالالي 
 كمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا را   الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالائر  حشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي

 

 (54)وانتقل يف منان اخر يقوك: 
 أحالالالالالالالالالالالالب ايل مالالالالالالالالالالالالت سالالالالالالالالالالالالعي هيالالالالالالالالالالالالني
 يالالالالالالالالالالالالالالالالالذم يل الزمالالالالالالالالالالالالالالالالالان اذا االمالالالالالالالالالالالالالالالالالت

 

  ان بلالالالالالالالالالالالال  العلالالالالالالالالالالالالى جالالالالالالالالالالالالد هيالالالالالالالالالالالالاين 
 يالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالداه  ال يالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالذم ي الزمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالان

 

واخت ك معانيها  --لقد اختصر الشريف الرض  كل املعاين الي نو  هبا األما  عل  بن أي طال  
الواسعة هب   األبيات مفت را بنفس  أوال ومدك عليها لنوما مـن رمـو  الرجـاك ومقيـاس واضـح لتقسـيمه  
وترتيـــ  منانتـــ  ضـــمن األعـــرا  اإلنســـانية عمومـــا واإلســـالمية خصوصـــا وهـــ  والواضـــحة واملنتشـــر  بـــن 

 العرب.
 يف الحث على الصرب --خطبه 

ت خر يف تـرويض النفـوس وجعلهـا يف دائـر  --لقد كانت خط  أمري املؤمنن عل  بن أي طال  
 :(53)--السيطر ، حن جعل الصرب عالجا هلا. فقد قاك 

 )الصرب صربان: صرب عل  ما تنر  وصرب عما حت (
للنفوس رغبات وحتتاج إىل ان جتمح حن تدعو إىل ما هتوى ف ري وسيلة يف ذلك هو التصـرب والتـأين 
حى ال تدخل يف دائر  الند ، وحينها رمبا ال تنف  األع ار، فلو طعمت هب ا الدواء أي الصرب، حينها قـد 

 جتاو ت كل املطبات.
النبري  قس  لنا الصرب إىل قسمن. صرب عل  ما تشتهي  النفوس وصرب عما تنره . ومن هنـا حبنمت  

يوافينا حبن  واقواك حي ر من خالهلا عل  عد  الركون إىل منه  اصرب حن قاك )من ح رك   --راح 
   (58)كمن بشرك(

لوحــة حتمــل  --لقــد رســ  لنــا الشــريف الرضــ  معتمــدا علــ  الصــور  الــي اســتوحاها مــن خطبتــ  
طابعـاً انسـانيا راقيـاً، حمــددا العالقـة الـي جيـ  ان تنــون بـن رغبتـ  و اخللـ  الــ ي جيـ  أن يتحلـ  بـ  غــري 
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 11 :العدد

 

مهت  مبنط  الربح أو اخلسار  حن استله  املعى وسري  ضمن ما يتحل  ب  من رفعة وعـ   واابء حـن قـاك 
(59): 

  مل ادر أن الالالالالالالالالالالالالدهر  فالالالالالالالالالالالال  اهلالالالالالالالالالالالاله
 هيرهتالالالالالالالالا مالالالالالالالا العالالالالالالالاليش اال  رحالالالالالالالالة ان 

 سأصالالالالالالالال  حالالالالالالالالق يعلالالالالالالالالم لصالالالالالالالال  ا الالالالالالالالين
 

 اذا سالالالالالكنت  الالالالاليبم النفالالالالالوس الضالالالالالراغم 
 سالالالالالطوت علالالالالالى الالالالالالد يا بسالالالالالطو  حالالالالالازم
 ملكالالالالالت بالالالالاله د الالالالالع اخلطالالالالالوب ا الالالالالواجم

 

هنا رس  لنا الشـاعر لوحـة عمادهـا الصـرب ومـا هتـوى االنفـس يف موقـ  القـدر  والسـطو  مؤكـدا ان دوا  
حـن وجتـاو  عـن جـ، مـا تعطيـ  العجلـة  --علـ  احلاك من احملاك. مستوحيا معانيها من قوك اإلمـا  

مــن خمــاطر يبــدو أتثريهــا أو مفعوهلـــا ولــو بعــد حــن. مؤكــدا انـــ  أي الشــاعر كــان مــن املمنــن ان يســـت مر 
 الظر  لنن  كبح مجاح رغبات  معتمدا عل  ما تعلم  من حن  ال مان. والعاقل من اتعظ من اخطاء غري  

 التنفري من الدنيا ومغرياتها
الدنيا وخربها، حن ي كر نفس  واصحاب  يف كل مناسـبة مؤكـدا أبمـا  ائلـة  --اإلما  عل   عر 

ومن ركن اليها وامنها فهو مغرور، ألما موصوفة ابلغدر وعد  االمان حن يقوك وصفا هلـا وبصـور  دقيقـة 
(41): 

احــــواك خمتلفــــة، واترات )دار ابلــــبالء حمفوظــــة، وابلغــــدر معروفــــة، ال تــــدو  احوهلــــا، وال يســــل  ن اهلــــا، 
متصرفة، العـيش فيهـا مـ مو ، واالمـان فيهـا معـدو ، وإمنـا أهلهـا فيهـا أغـراض مسـتهدفة، تـرميه  بسـهامها 

 وتفنيه  حبممها(
يف ه ا التعريـف الواضـح واملعـاين البـار   الـي ال ختتفـ  عـن كـل ذي بصـري ، وخاصـة الـ ين وهـبه  هللا 

م يسعوا يف شأما، وم أتخ ه  مغراهتا، وتبهره   خرفتها. من هـ ا املعـى احلنمة واملعرفة، م يركنوا اليها و 
الواســ  تلقــف الشــريف الرضــ  واخــ  يغــوص يف مــا حتتويــ  مــن دروس وعــرب وحنــ  حــن كتــ  قصــديت  

  (42)البائية قائال 
 د يالالالالالالالالالا تضالالالالالالالالالر  ال تسالالالالالالالالالر  ذا الالالالالالالالالالورى
 تل الالالالالالالالي  ر الالالالالالالالا  الالالالالالالالأن هالالالالالالالالي اعرضالالالالالالالالت
 هيبالالالالالالالالالات اي د يالالالالالالالالالا  برقالالالالالالالالالك صالالالالالالالالالادق

 

 جياذهبالالالالالالالالالالالالالالا   كالالالالالالالالالالالالالالآل عاتالالالالالالالالالالالالالالبكالالالالالالالالالالالالالالآل  
  زعالالالالالالالالالت  لالالالالالالالالالو أن اجلبالالالالالالالالالا  جالالالالالالالالالواذب
 ارجالالالالالالالالو  كيالالالالالالالالف اذا  برقالالالالالالالالك كالالالالالالالالاذب

 

 إىل ان يقوك
  النالالالالالالالالالالالالالالاس امالالالالالالالالالالالالالالا قالالالالالالالالالالالالالالا ع أ   الالالالالالالالالالالالالالا 
  اذا  عمالالالالالالالالالالالت  كالالالالالالالالالالالآل  الالالالالالالالالالال   كالالالالالالالالالالالت

 

 ال ينربالالالالالالالالالالالالالي ا  راغالالالالالالالالالالالالالب ا  راهالالالالالالالالالالالالالب 
  اذا  الالالالالالالالال يت  كالالالالالالالالالآل  الالالالالالالالال  عالالالالالالالالالالازب

 

ة حتمل  عر  الشريف الرض  كيف يقطف معاين النلمات من اخلطبة الشريفة ليجعل منها ابقة مجيل
كل ما يصبو اليها اللبي ، حـن وصـف الـدنيا ابلغـدر دون ان يـ كر هـ   النلمـة يف البيـت االوك، ألمـا 
وان سرت صاحبها فأن عمر سرورها قصري وال يد ، فإذا تغريت ن عت حماسنها وتبدلت إىل اضداد. مـن 
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ن الواقـــ  ال جنـــد فيهـــا خـــرب الـــدنيا وعرفهـــا أبن بريقهـــا كـــاذب كالســـراب يظهـــر لي ـــدع البصـــر، وعنـــدما حيـــ
السعاد  وما يتمنا . ومن ه ا الفه  والواق  قس  الناس إىل قسمن منه  من هو قان  حبال ، ومنه  يشد  
الطمــ  والطمــوح إىل ابعــد مــن ذلــك فنــان مــنه  الراغــ  هبــا واملتمســك بتالبيبهــا، ومــنه  مــن هــو راهــ  

 وراغ  عنها. وهو الفائ ون 
 القناعة  

يف جوان  عديد  كال حس  دورها فلو كانت يف العل  فقد خبس طال  العل  نفس ، مت لت القناعة 
يف  --امـــا اذا يف املــــاك واجلــــا  ومـــا يتعلــــ  ابلــــدنيا فأمـــا املنجــــد  واملســــعفة. وقـــد اشــــار االمــــا  علــــ  

 احادي  ك ري  ومناسبات عديد  خنتصر ما قال  يف ه ا احلقل.
 . (41))كف  ابلقناعة ملنا(

خالق  ابلقناعة فقـد ملـك السـعاد  ومـا تعطيـ  مـن نعـي  وجتعـل مـن نفسـ  مطمئنـ  ليومهـا فمن حتلت ا
 وغدها، وجتعل من طموح  حبدود املمنن. وهب ا تنون عين  عل  هللا يف كل مطل .

 (47)عر  الشريف الرض  أن يرتج  ه ا املفردات الي ه  قليلة يف العدد كبري  يف املعى يف قول : 
 امل سالالالالالالالالم امالالالالالالالالرهقالالالالالالالالد قلالالالالالالالالت للرجالالالالالالالالآل 

 رد االمالالالالالالالالالالالالالالالالور إىل العلالالالالالالالالالالالالالالالاليم بغببالالالالالالالالالالالالالالالالا
 هللا ا ظالالالالالالالالالالالر يل مالالالالالالالالالالالت الالالالالالالالالالالالنفس الالالالالالالالالالالالي

 

  الالالالالالالالالالوض اليالالالالالالالالالالاله تالالالالالالالالالالالنم قريالالالالالالالالالالالر العالالالالالالالالالالالني 
   تلالالالالالالالالالالالالالالق مالالالالالالالالالالالالالالا يعطيكالالالالالالالالالالالالالاله بيالالالالالالالالالالالالالالديت
 تالالالالالالالالالالالالالالالالوي  أرأل ي مالالالالالالالالالالالالالالالالت االبالالالالالالالالالالالالالالالالويت

 

فقـد فسـر القناعـة واعطاهـا املعــى الصـحيح وامل تصـر، املتم ـل برجــوع إىل هللا عـ  وجـل وجعـل االمــور 
يصــل الينــا ال غــري، غــر  كــل اجلهــود العبــد الــ ي بوســع  ان يقــو  هبــا اال ان بيــد ، وان مــا قــدر فهــو الــ ي 

ال ي ما قرر ل  ينال  ال غري. وعند ذلك جيعل للمقدر ل  االمان واالطمئنـان، كيـف ال وهللا احـرص علـ  
نـار عبد  من ابوي . هب ا العبار  خيت  قصيدت  الي يف الواق  حتمل من احلنمـة واملوعظـة، املشـتقات مـن اف

 سيد احلنمة واملعرفة
 الخاتمة

فقـد عـر  عـن --ال ميلك املـرء أن يقـف أمـا  ش صـية كبـري  كمـا وجـد ها عنـد الشـريف الرضـ  
وعـن علمـ  فهـو قـد ورثـ  عـن أجـداد  --نسب  فهو اطهر األنساب كيف ال وهـو سـليل لرسـوك هللا 

لومه  لي  ن يف عقل  النبري فنان وآابئ   هيك عن أن  قد تتلم  عل  يد كبار عصر ، كان يغر  من ع
أن أهلت  درجت  العلمية أن يفق  قوك سيد الفصحاء وإما  البلغاء ويفرق بن الصحيح من  واملنحوك حـى 

، وم ينتف ب لك بل هبا --استطاع أن جيم  نسبة عالية جدا من كال  وخط  وأقواك اإلما  عل  
أتثر ك ريا ومبا مجع  من أقواك وحن  حى استطاع أن يصو  معانيها ومضامينها صياغة شعرية يعتمدها يف 
قوافي  وقصائد ، فأنت  لنا حتفة أدبية تض  يف مننو هتا كل القي  اإلنسانية الي جاء هبا الـدين اإلسـالم  

 احلنيف. 

                                                        
 644البالغة صم   -41
 911ديوان الشريف الرض  ص -47
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كـل جوانبهــا العلــ  واملعرفـة والعفــة والشــر  والعاطفـة الرقيقــة والــي   حنـن نقــف أمـا  ش صــية حتتــوي يف
أنتجـــت لنـــا الغـــ ك العفيـــف، أن هلـــ   الش صـــية املـــؤهالت الناملـــة لتقـــود أألمـــ  اإلســـالمية وتتبـــوأ كرســـ  

 اخلالفة، من هنا ح ر  اخللفاء 
واحلـــ  يف كســـ  فقــد تبـــن ذلـــك ومــن خـــالك البحـــ  أن معــاين احلنمـــة املتم لـــة ابل هــد يف الـــدنيا، 

و  --والي وردت يف أقواك األما  عل  --اآلخر ، ونشر كل القي  الي جاء هبا الرسوك النرمي 
خطبـــ  ووصـــاا ، قـــد اســـتفاد منهـــا الشـــريف الرضـــ  وصـــاغها بقالـــ  شـــعري مجيـــل وبـــ لك احتـــف ديوانـــ  

عاصـر  وحـى عـن الشعري. وعـن طريقهـا أيضـا كسـ  اخللـود يف مضـمار الشـعر ومتيـ  عمـن سـبق  أو مـن 
 من ختلفوا عن  

إن  ه ا اجلهد القليل واملتواض  م يعط  املوضوع كل حق  وم أيخ  جبمي  جوانب  ل ا نوص  ال ين هلـ  
إملـا  يف الشـعر عمومــا وابللغـة خصوصــا أن يعـريوا هــ ا املوضـوع أتيـة أك ــر ليسـت رجوا هــ   النفـائس مــن 

الفـرا  العلمـ  واألدي يف هـ ا احلقـل وليعينـوا مـن هـ  حباجـة إىل بطون النتـ  ويرفـدوا املنتبـات هبـا لسـدّ  
العل  واملعرفة من جان  ومن جان  أخر ي حيوا غبار اجلهل عن ه ا اإلرث ال من والنادر.. وفقنـا هللا ملـا 

 هو خري.
The words and speeches of Imam Ali Ben Abi -Talib (peace be upon 

him) have great influence in proving Arabic culture with plenty of 

vocabularies and lots of subjects which contributed in helping many 

intellectual and talented people to develop their linguistic and literary 

capability 0 This brought Arabic literature and rhetoric to its peak 

0Consequently, this made Arabic competes.  

The only two sources of Imam Ali's talk and culture are the Holy Quran 

and Holy Sunna0 This is turn immortalized Arabic and saved it from loss 

0Accordingly, the book of Peak of Eloquence is considered as an important 

for poets and of letters in all ages for having a store of linguistic 

vocabularies and meaning which denote ac sense of wisdom and lessons0 

Al- Sharif Alradi deduced this valuable masterpiece and knew how to 

stem from it what the scholars and writers need0He became such a 

poet,scientist and a linguist that no poet can be compared to him0After 

reading his anthology critic gets mixed to the extent that he was described 

as the greatest poet of Arabic 0Due to the circumstances which he 

underwent in his life made him psychologically worried, tense,and 

revolting0 

Such a personality resulted from the hardships and disasters which he 

sustained well as family 0 Therefore was honest and straightforward 

according to the social standards 0 Even in love poetry which was 

characterized by chastity and decency0Inside himself, he felt revolting after 

he felt isolated and he is relatively the uppermost and the most talented 0 

http://abu.edu.iq



 

 هال(403يف  عر الشريف الرضي )ت  اثر هنج البمغة 

143 

Accordingly, he went assuring his opponents and loving people enough 

through his talents and his unlimited passion that he qualified enough to 

overlie the throne of culture and literature in his time. 

The paper is divided into three section.Section one focuses on his 

name,lineage, and his upbringing. Section two addresses Imam Ali's 

eloquence and their role the preservation of religion that was revealed to 

his cousin the prophet Mohammed. the third and final secludes the way by 

which Al-Shreif Alradi made use of Imam Ali's word wisdoms and how to 

formulate their meaning and topics in form of poetry.  
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